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§ 14

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Amani El-Ali (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 15

Dnr 2015-000009 042

Bokslut 2014
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar tillsammans med ekonom
Elizabeth Olsson Fritid- och kulturnämndens bokslut för 2014.
Fritid- och kulturnämnden visar på ett underskott om 230 tkr.
I prognosen vid T2 gjordes en felbedömning gällande kostnadsbilden på
grund av preliminär gränsdragningslista och dess tolkning samt att fakturor
gällande bl.a Brunnsbadet ej var kända vid analystillfället.
Under året fördes en stor del fastigheter från Fritid-Kulturförvaltningen till
Tekniska förvaltningen enligt beslut. Utöver fastigheternas kostnad
(kapitalkostnader, drift och underhåll) fördes även 166 tkr från reserven över
till Tekniska förvaltningen för arbetskostnader.
Då vaktmästarorganisationen ej ännu trätt i kraft har detta inneburit ökade
arbetskostnader för skötsel av anläggningarna. Personalbesparingen som
gjordes till reserven (1 milj) för vaktmästarorganisationen har till viss del fått
nyttjas.
Återställning Karö-Ekenäs efter att avtalet upplöstes med tidigare
arrendatorn har efter beslut givet en ej budgeterad kostnad ca 350 tkr.
Tolkning av gränsdragningslistan har varit otydlig vilket gjort att Fritid-och
kulturnämnden tagit kostnader som man tidigare hade bedömt skulle föras
över till Tekniska förvaltningen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) samt ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid-och kulturnämnden beslutar att godkänna redovisat bokslut och
översända detsamma budgetberedningen.
________________
Exp.
Budgetberedningen
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§ 16

Dnr 2015-000008 041

Internbudget Fritid-och kulturnämnden 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar tillsammans med ekonom
Elizabeth Olsson Fritid- och kulturnämndens internbudget, attestantlista samt
kompletteringsäskande för 2015.
Internbudgeten redovisades per verksamhet. Budgeten på anläggningssidan
är för snäv för att få en budget i balans. Inom anläggningarna finns inget
utrymme att omfördela ytterligare. Verksamhetsansvariga fortsätter att arbeta
med kostnaderna.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus- Gundersen (M),
Christer Stenström (M), Amani El-Ali (S), Anders L Petersson (C), Mikael
Karlsson (S), Kranislav Miletic (S), Johan Svedberg (S), Peter Lindström
(RP) samt ersättare Thommy Persson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna internbudget, attestantlista
samt kompletteringsäskande för 2015.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 17

Dnr 2015-000017 002

Delegationsordning Fritid-och kulturnämnden
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 5/2015 att återremittera ärendet
delegationsordningen, gällande kapitel två och tre, då det fanns behov att
revidera delegationerna i dessa kapitel.
En reviderad delegationsordning presenteras för ledamöterna.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna den reviderade
delegationsordningen för nämndens verksamhetsområde.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 18

Dnr 2014-000062 875

Förslag från Åke Tärntoft (C) om att Fritid- och
kulturnämnden tar initiativ till att Ronneby kommun blir
medlem i Stiftelsen Blekinge Muséum
Sammanfattning
Marcus Sandekjer chef för Blekinge museum och kultursekreterare Kirsti
Emaus föredrar ärendet.
Kommunstyrelsen beslutade 2014-11-04 att ge Fritid- och kulturnämnden i
uppdrag att fortsätta diskussionen med Stiftelsen Blekinge Museum om att
Ronneby kommun ska ingå som medlem i stiftelsen, alternativt se över
möjligheten att teckna ett samarbetsavtal samt arbeta fram en skrivning om
förväntad effekt och resultat vid ett eventuellt medlemskap. Diskussioner har
förts mellan Fritid- och kulturförvaltningen och chefen för Blekinge museum
om de olika alternativen.
Bedömning
Medlemskap i stiftelse
Den nuvarande styrelsen i Stiftelsen Blekinge Museum är positiv till att fler
kommuner i Blekinge skulle kunna vara medlemmar i stiftelsen. Styrelsen
vill att även de tre stiftarna; Landstinget Blekinge, Hembygdsförbundet
Blekinge, Karlskrona kommun, ska fatta beslut i frågan eftersom de som
organisationer är huvudmän. En förfrågan har skickats i december 2014 och
svar förväntas under våren 2015 när nya nämnder har berett frågan. För att ta
in nya medlemmar i stiftelsen måste den ombildas och styrelsen vill därför
att alla kommuner i Blekinge får en förfrågan om medlemskap för att i så fall
ta in alla nya medlemmar samtidigt.
Som nämnts i tidigare underlag skulle avgiften för Ronneby kommun
motsvara ca 1,8 miljoner kronor varje år. Summan är beräknad utifrån
folkmängd och baserad på kostnaden för Karlskrona kommun. Enligt
styrelsen är kostnaden för Ronneby kommun dock en förhandlingsfråga
beroende på vad som ska levereras. Oavsett kostnaden ska ”medlemskap i
stiftelsen” betraktas som ett långsiktigt alternativ.
Samarbetsavtal
Ett samarbetsavtal mellan Fritid- och kulturförvaltningen i Ronneby
kommun och Blekinge museum kan tecknas utan samråd med stiftelsen och
är därför mer tidseffektivt. Ett samarbetsavtal bör tecknas för, till att börja
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med, tre år, med möjlighet till förlängning. Om ett avtal tecknas förslagsvis
under våren 2015, ges möjlighet att särskilt lyfta fram t ex frågor som de
senare årens arkeologiskt sensationella fynd i Västra Vång och fyndet av
skeppet Gribshunden
Berättelserna om dessa områden har redan fått stor uppmärksamhet ur lokalt,
nordiskt och europeiskt perspektiv och det ligger i länsmuseets intresse att
fortsätta utgrävningarna på båda platserna.
Högskolor och universitet i Sverige (Södertörns Högskola, Lunds
universitet), Danmark (Syd dansk universitet i Esbjerg) och England
(Southhampton) är redan involverade i arbetet och har tillsammans med
Blekinge museum påbörjat grundläggande forskningsarbeten. Samarbetet
med de olika universiteten är en dellösning men ett närmare samarbete
mellan Ronneby kommun och Blekinge museum skulle kunna ge nya
möjligheter för båda parter.
Blekinge museum har sk ”stående fyndfördelning” för arkeologiska föremål
som hittats i Blekinge. Det innebär att museet förvaltar objekten och beslutar
om bl a skötsel och exponeringssätt. Normalt sett görs detta i museets lokaler
i Karlskrona men vid ett samarbete kan föremål från Västra Vång och övriga
Johannishusåsen samt Gribshunden i stället visas på lämplig plats i Ronneby.
Krav för detta är att hög stöld- och brandsäkerhet fastställs. Exponeringen av
fynden kan ske i form av en traditionell utställning med ett stort inslag av
digital teknik. Ett samarbetsavtal om till att börja med tre år ger möjlighet att
tillsammans skapa en virtuell utställning kombinerad med föremål, som kan
berätta om hur det kan ha sett ut i Ronnebys land- och sjöhistoria. Den
virtuella utställningen och fyndplatserna kräver bl a digital teknik, teknisk
kunskap, museipedagoger som kan visa utställning och fyndplatser,
marknadsföring och medel till fortsatta utgrävningar och
föremålskonservering. Även andra relaterade delar av Ronnebys historia kan
ingå men fokus bör i ett första skede ligga på utgrävningar och fynd från
Västra Vång och Stora Ekön/Gribshunden.
I ett samarbetsavtal bör framgå att Blekinge museum svarar för den
arkeologiska kunskapen, utgrävningar, föremålskonservering samt den
digitala exponeringen. Utgrävningar och konservering kommer att göras
oavsett ett samarbetsavtal, men i lägre takt och beroende av ekonomiska
resurser. Med stöd från Ronneby kommun kan det arbetet prioriteras och ske
i större skala. Personal och kunskap inom Fritid- och kulturförvaltningen
kommer att ingå i produktionen av en traditionell och digital utställning.
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Ett samarbetsavtal som beskrivits ovan innebär en kostnad för Ronneby
kommun om ca 500 000 kronor/år. Kommunens kostnad omfattar stöd till
pedagogisk och teknisk personal, digital teknik, marknadsföring samt visst
stöd till fortsatta utgrävningar på Västra Vång och Gribshunden samt
konservering av fyndföremål. Summan inkluderar befintligt årsbidrag om
100 000 kronor för verksamheten i Saxemara Båtvarv.
Som länsmuseum samverkar Blekinge museum regionalt med kommunerna
om t ex museipedagogik i skolan och i olika projekt. Ibland skapas också
enstaka, mindre utställningar. Sådan samverkan är beroende av museets
ekonomiska basresurser och kan variera från år till år. Det finns inget
regionalt uppdrag att göra forsknings-utgrävningar inom länet. Det görs i
mån av resurser. Ett samarbetsavtal som beskrivits ovan ska däremot
garantera verksamhet och samarbete under en given avtalsperiod.
Om – inom en nära framtid – beslut fattas av Ronneby kommun att inrätta ett
museum med en samlad bild av Ronnebys historia, kan ett redan påbörjat
samarbete mellan kommunen och Blekinge museum utgöra en grundsten i
arbetet med ett nytt museum och leda till ett utökat samarbete med Blekinge
museum, antingen i form av fortsatt samarbetsavtal eller i form av
medlemskap i en nybildad stiftelse.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att i
avvaktan på att nuvarande stiftare till Blekinge museum tar beslut om att
involvera Blekinges kommuner i en nybildad stiftelse;
Teckna ett samarbetsavtal om minst tre år från våren 2015 mellan Ronneby
kommun och Blekinge museum om fortsatta utgrävningar och exponering av
föremål enligt beskrivning ovan.
Avsätta 500 000 kronor varje år under avtalsperioden för att täcka kostnader
enligt beskrivning ovan.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Christer Stenström (M), Amani El-Ali (S), Peter Lindström (RP) Anders L
Petersson (C), Johan Svedberg (S), Rose-Marie Leksell (SD), Carlos Michea
(V), ersättarna Christer Leksell (SD) och Kerstin Johansson (FP).
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Christer Leksell (SD) framför önskemål om ett studiebesök på Saxemara
båtvarv.
Yrkanden
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar bifall till förslaget.
Amani El-Ali (S) yrkar om ett tillägg enligt följande: Summan inkluderar
befintligt årsbidrag om 100 000 kronor för verksamheten i Saxemara
Båtvarv.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att Fritid- och Kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att i
avvaktan på att nuvarande stiftare till Blekinge museum tar beslut om att
involvera Blekinges kommuner i en nybildad stiftelse;
Teckna ett samarbetsavtal om minst tre år från våren 2015 mellan Ronneby
kommun och Blekinge museum om fortsatta utgrävningar och exponering av
föremål enligt beskrivning ovan
Avsätta 500 000 kronor varje år under avtalsperioden för att täcka kostnader
enligt beskrivning ovan samt att summan inkluderar befintligt årsbidrag om
100 000 kronor för verksamheten i Saxemara Båtvarv.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-18

Fritid- och kulturnämnden

§ 19

Dnr 2014-000118 819

Ronneby Orienteringsklubb ansöker om
medfinansiering angående nyritning av
orienteringskarta öster om Järnavik.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Ronneby Orienteringsklubb har sökt medfinansiering gällande nyritning av
orienteringskarta öster om Järnavik som ska användas vid Svenska
Mästerskapen i orientering för veteraner 2016.
Bedömning
Totalkostnad för orienteringskarta i Järnavik är 200 000 kr. Föreningen söker
medfinansiering med 100 000 kr och har sökt 100 000 kr från Idrottslyftet och
redan blivit beviljade 80 000 kr.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom denna satsning men har i
budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen för hantering
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Mikael Karlsson (S) och ersättare
Thomas Svensson (S).
Beslut
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar att ställa sig bakom denna satsning
men har i budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 20

Dnr 2015-000034 819

Ronneby OK - Ansökan om investeringsbidrag till en elkompressor till konstsnöanläggningen vid
Karlsnäsgården.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet
Ronneby Orienteringsklubb har sökt ett medfinansieringsbidrag till en elkompressor för konstsnöanläggningen vid Karlsnäsgården. Totalkostnaden
för el-kompressor är enligt föreningen 400 000 kr där man sökt 160 000 kr
från Idrottslyftet, eget arbete 80 000 kr och där man söker från kommunen
160 000 kr i medfinansiering. Investering i ny el-kompressor kommer att
minska den årliga driftkostnaden avsevärt enligt föreningen
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom denna satsning men har i
budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen för hantering.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom denna satsning men har i
budget inga medfinansieringsmedel utan hänskjuter ärendet till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 21

Dnr 2014-000123 860

Inriktning gällande verksamhet och drift av Gamla
Teatern i Ronneby
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Vid Fritid- och kulturnämndens möte 2014-11-20 beslutades att föreningen
Ronneby Folkteater, till nämndens första möte 2015, skulle lämna en
beskrivning av hur föreningen vill utveckla sin verksamhet i de lokaler
föreningen använder idag i G:a teatern samt beskriva behovet av utökade
lokalytor i byggnaden.
Bedömning
Föreningen har till första mötet med nämnden skickat in en beskrivning av
kommande verksamhet samt lokalbehov framöver. Underlaget är en första
viljeyttring från föreningen med avsikten att i dialog med kommunen komma
vidare i sin ambition att utveckla teatern och teaterverksamheten..
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föra över föreningens skrivning av lokaloch verksamhetsutvecklingsplaner till den av nämnden tillsatta gruppen för
genomlysning av kulturella byggnader och dess användande i framtiden.
.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Claes Diurhuus-Gundersen (M) samt
ersättare Thomas Lähdet (MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föra över föreningens skrivning av lokaloch verksamhetsutvecklingsplaner till den av nämnden tillsatta gruppen för
genomlysning av kulturella byggnader och dess användande i framtiden.
________________
Exp.
Föreningen Ronneby Folkteater
Planeringsgruppen
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§ 22

Dnr 2015-000039 812

Begäran om remissyttrande - Motion från Christian
Mahrle (FP) angående ute gym i Ronneby Brunnspark.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
En motion har föreslagit att utegym skall anläggas i anslutning till lekplatsen
i Brunnsparken. Motionsställaren pekar på behovet av att ”prova på” lite
fysisk träning för föräldrar när ungarna är på lekplatsen samt att det ur ett
folkhälsoperspektiv är positivt.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att frågan kring utegym i
anslutning till lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring
utformning och målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av
gamla lekplatser. Fritid- och kulturnämnden månar särskilt om naturliga
mötesplatser där bl.a. olika generationer kan mötas.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Johan Svedberg (S), Peter
Lindström (RP), ersättarna Kerstin Johansson (FP), Thomas Lähdet (MP)
och Elsa Widerstrand (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att frågan kring utegym i anslutning till
lekplatser eller motsvarande förs in i samtalen kring utformning och
målgrupp vid anläggandet av nya respektive renovering av gamla lekplatser.
Fritid- och kulturnämnden månar särskilt om naturliga mötesplatser där bl.a.
olika generationer kan mötas.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
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§ 23

Dnr 2015-000018 808

Turistaktörer i Järnaviksområdet - Husbilscamping mm
i Järnaviks hamn och andra havsnära och natursköna
områden.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Från ett antal boende och/ eller verksamma personer i Järnaviksområdet har
en skrivelse inkommit som påtalar det man uppfattar som ett problem
gällande husbilars parkering/camping. På den aktuella grusparkeringen vid
hamnen har under en tid de boende/verksamma störts av att husbilsägare inte
respekterar de regler som finns gällande hur och var man kan ställa. Gruppen
boende/verksamma vill att kommunen genom åtgärder förhindrar husbilar att
ställa på grusparkeringen vid hamnen eller hänvisas till andra platser eller
parkeringar.
Bedömning
Turismen genom husbilar ökar ständigt och kommer med stor sannolikhet att
öka framöver. Kortfattat är regelverket så att husbilsägaren äger rätt att
parkera på avsedda parkeringsytor som den övriga bilismen men när man
fäller ut fotsteg och sätter ut bord och stolar är man campare. Bommar och
andra hinder kan vara en negativ bild som marknadsförs utåt mot turismen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att med lokal
förening i Järnaviksområdet se över möjligheten att föreningen tar ett ansvar
för att upplysa och tillrättavisa tillresta husbilsägare. Förvaltningen får även i
uppdrag att ta fram aktuella skyltar som kan reducera problembilden..
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M);
Johan Svedberg (S), Peter Lindström (RP), Mikaels Karlsson (S), RoseMarie Leksell (SD), Christer Stenström (M), Tomas Lund (SD),
tjänstgörande ersättare Henrik Nielsen (S), ersättarna Kerstin Johansson
(FP), Thomas Svensson (S), Christer Leksell (SD), Thomas Lähdet (MP)
samt Thommy Persson (S).
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Yrkanden
Lena Mahrle (FP) yrkar bifall till förslaget med en revidering i texten, att
ordet tillrättavisa ersättas med informera samt med följande tillägg: i övrigt
hänskjuta en genomlysning avseende besöksnäringen, gällande
uppställningsplatser för husbilar, till utredningen om skärgårdsturism.
Mikael Karlsson (S) yrkar att ärendet återremitteras med följande
motivering: En vidare utredning i ärendet avseende beslutstexten, vilken
förening det gäller samt det uppdrag föreningen har.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på om ärendet ska avgöras
på dagens sammanträde mot yrkandet om återremiss och finner att Fritidoch kulturnämnden bifaller yrkandet om återremiss.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande
motivering, en vidare utredning i ärendet avseende beslutstexten, vilken
förening det gäller samt det uppdrag föreningen har.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 24

Dnr 2014-000308 869

Minnesmärke och Minnesskrift över drunknade fiskare
vid kusten i Ronneby
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet
Förslagsställaren Åke Tärntoft har en idé om att förvaltningen skall utarbeta
ett förslag till minnesprogram och minnesmärke över de fiskare som omkom
i novemberstormen 1866. Åke pekar på att det 2016 är 150 år sedan denna
katastrof inträffade. Denna händelse är dokumenterad med 27 verser i en
visa av Petter Larsson.
Ronneby har en fantastisk historia som kan bli en ännu större tillgång än i
nuläget ur ett besöksperspektiv. Den digitala utvecklingen gör att
traditionella texter, berättelser mm kan distribueras på nya sätt.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett
alternativ där minnesplaketter i mindre storlek kan samordnas samt att se
över möjligheten att med ev. digitala hjälpmedel berätta Ronnebys historia.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Johan Svedberg (S), Rose-Marie
Leksell (SD) ersättarna Åke Tärntoft (C) och Thomas Svensson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge Fritid- och kulturförvaltningen i
uppdrag att ta fram ett alternativ där minnesplaketter i mindre storlek kan
samordnas samt att se över möjligheten att med ev. digitala hjälpmedel
berätta Ronnebys historia.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 25

Dnr 2015-000032 805

Ronneby Skolorkester - ansökan om bidrag till
orkesterfestival i Spanien 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Ronneby skolorkester har för avsikt att under 2015 åka med ett antal av 75
personer till Orkesterfestival i Spanien under perioden 22 juni – 28 juni.
Resan har en total budget av 388 750 kr. Omräknat per person blir det 5183
kr. Av de resande 75 personerna är 50 ungdomar, 10 ledare samt 15
medföljande. Gällande ungdomar och ledare är kostnaden reducerad till 2000
kr/person där föreningen går in med mellanskillnaden.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge ett bidrag på 300 kr per ungdom
50x300=15 000 kr ur Barn- och ungdomspeng lovaktiviteter konto - ansvar
413000 verksamhet 300 aktivitet 4874 samt ett bidrag på 15 000 kr beslut av
nämnd konto - ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4874.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Johan Svedberg (S), Kranislav
Miletic (S), Christer Stenström (M), ersättarna Åke Tärntoft (C) och
Thommy Persson (S).
Yrkanden
Johan Svedberg (S) yrkar bifall till förslaget men att en motprestation ska
göras av föreningen, genom bilder/foton/film, för att redovisa vad beviljat
bidrag har använts till.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (M) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby skolorkester ett bidrag
om 300 kr per ungdom 50x300=15 000 kr ur Barn- och ungdomspeng
lovaktiviteter, konto - ansvar 413000 verksamhet 300 aktivitet 4874 samt ett
bidrag på 15 000 kr beslut av nämnd, konto - ansvar 413000, verksamhet
300, aktivitet 4874.
Att en motprestation ska göras av föreningen, genom bilder/foton/film, för
att redovisa vad beviljat bidrag har använts till.
________________
Exp.
Ronneby Skolorkester.
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§ 26

Dnr 2015-000026 004

Dokumenthanteringsplan och Arkivbeskrivning för
Fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Förvaltningen lämnar förslag till reviderad Dokumenthanteringsplan och
reviderad Arkivbeskrivning för Fritid- och kulturnämnden att gälla fr o m 1
januari 2015.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar anta förslag till reviderad
Dokumenthanteringsplan och reviderad Arkivbeskrivning för Fritid- och
kulturnämnden, att gälla fr o m 1 januari 2015.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) och ledamot Amani El-Ali (S).
Beslut
Fritid-och kulturnämnden beslutar att anta reviderad Dokumenthanteringsplan och reviderad Arkivbeskrivning för Fritid- och
kulturnämnden, att gälla fr o m 1 januari 2015.
________________
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§ 27

Dnr 2015-000013 800

Intern kontroll 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar utredning i ärendet.
Enligt beslut i Kommunfullmäktige, § 16/2006, ska nämnderna varje år anta
en intern kontrollplan för verksamheten. Kontrollplanen ska inkludera
rutinbeskrivningar och visa hur uppföljningen av planen ska göras.
Den interna kontrollplanen och uppföljning ska varje år rapporteras till
Kommunstyrelsen.
Inom förvaltningen ska en Intern kontroll finnas i de fall som anses vara en
risk för en skada, ekonomisk såväl som fysisk. De processer/rutiner som
kommer fram inom förvaltningen eller genom externa synpunkter, kan
variera mellan åren.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa verksamhetens förslag till
Intern kontrollplan 2015.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Mikael Karlsson (S), Johan
Svedberg (S), Christer Stenström (M) samt Peter Lindström (RP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetens Interna
kontrollplan 2015.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 28

Dnr 2015-000043 800

Remiss Jämställdhets- och Mångfaldsplan för Ronneby
kommun 2015-2017
Sammanfattning
Personalsekreterare Johanna Spånér visar en Power Point presentation över
Jämställdhets- och mångfaldsplanen som Fritid- och kulturnämnden fått för
yttrande.
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande yttrande i ärendet:
Diskrimineringslagen kräver en jämställdhetsplan. I Ronneby kommun är
jämställdhetsplanen och mångfaldsplanen sedan tidigare hopslagna.
Jämställdhet och mångfald ska vara en naturlig del i samtliga verksamheter.
Medarbetarnas sammansättning ska spegla samhället i övrigt. Alla
medarbetare ska ha lika möjlighet till en framgångsrik karriär oavsett
bakgrund, läggning, ålder mm. En diskrimineringslag från 2009 ska
motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell
läggning samt ålder.
Bedömning
Planen innehåller en tydlighet gällande övergripande mål, övergripande
åtgärder samt åtgärder på verksamhetsnivå. Ansvarsnivåer är tydligt
uppställda där chefsroll, medarbetarroll och personalenhetens roll är bra
strukturerade.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom Jämställdhets- och
mångfaldsplanen för Ronneby kommun 2015-2017. Nämnden ser i planen en
tydlig målbild och en tydlig handlingsplan för implementering.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Christer Stenström (M), Peter Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Amani
El-Ali (S), Carlos Michea (V), Thomas Lund (SD), ersättarna Thommy
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Persson (S), Kerstin Johansson (FP), Christer Leksell (SD) samt Elsa
Widerstrand (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att begära anstånd med att lämna yttrande
i Jämställdhets- och mångfaldsplanen och återaktualisera ärendet på nästa
sammanträde.
________________
Exp.
Johanna Spånér, personalenheten
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 29

Dnr 2015-000005 800

Information och rapporter
Sammanfattning
Pärmen för information och rapporter cirkulerade under mötet.
Slutrapport från SISU Idrottsbildarna Blekinge.
En fördelning av bidrag till studieorganisationerna 2015.
Claes Diurhuus-Gundersen (M) informerar att han och ordförande Lena
Mahrle varit på ett oanmält besök i Ronneby sporthall. Där träffade de
föreningar som lämnade information om sin verksamhet och sin syn om hur
det fungerar och vilka problem det finns i sporthallen.
Vidare att Ronneby Tennisklubb haft 25-års jubileum.
Förvaltningschef Tommy Johansson anser att det är en angelägen fråga om
hur det fungerar i sporthallen och förvaltningen arbetar kontinuerlig med
detta.
Ordförande Lena Mahrle (FP) informerar att hon blivit intervjuad om
Karateklubbens verksamhet. Det är viktigt att föreningen lyfter frågor till
nämnden. Tekniska förvaltningen håller på med en utredning avseende
Karateklubbens lokaler.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Christer Stenström (M), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP) samt ersättare Christer
Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information och rapporter till
protokollet.
________________
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§ 30

Dnr 2015-000006 800

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.
Inbjudan från Länsstyrelsen i Blekinge Län - Med fokus på framtidens
tobaksförebyggande arbete i Blekinge.
Blekinge museum - Återrapport angående Saxemara båtvarv 2014.
Protokollsutdrag:
KF § 6/2015, anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritidoch kulturnämnden och miljö- och byggnadsnämnden, Liz Strid (SD) samt
nyval.
KF § 25/2015, besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Roger Gardell (FP) angående nybygge eller totalrenovering av befintlig
ishall i Kallinge.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till
protokollet.
________________
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§ 31

Dnr 2015-000007 800

Delegationsärenden 2015
Inga delegationsärende finns att redovisa.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(29)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-02-18

Fritid- och kulturnämnden

§ 32

Dnr 2015-000010 800

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Johan Svedberg (S) ställer en fråga om hur långt ärendet om en iskanan vid
Lugnevi har kommit.
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att det pågår disskussioner med
föreningen i ärendet. Fritid- och kulturnämnden kommer ev att förlägga ett
sammanträde på Lugnevi under året.
Thommy Persson (S) ställer frågan om vad som händer på Lugnevi de övriga
månaderna när den inte används som isyta.
Vidare om hur det fungerar på Brunnsvallen, när ungdomar tar sig in utan
behörighet.
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att det pågår diskussioner om vad
Lugnevi skulle kunna användas till, övriga månader.
När det gäller Brunnsvallen håller förvaltningen på att se över frågan
/ärendet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Johan Svedberg (S), samt ersättarna
Thommy Persson (S) och Kerstin Johansson (FP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till
protokollet.
________________
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