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§ 47 Dnr 2015-000004 810 

Val av justerare 

Teo Zickbauer utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 48 Dnr 2015-000075 800 

Folkhälsopolicy - nämndernas fortsatta arbete utifrån 
policyn. 

 

Sammanfattning  

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder föredrar ärendet. 

Implementering av policy: 

• Folkhälsoläget, folkhälsopolicyn och dess inriktningsmål ska vara väl 

känt i den kommunala organisationen.   

• Genomförande av policyn genom Från policy till handling (se 

policyn) ska kommuniceras med förvaltningar och nämnder.  

• Målgruppernas resurser kunskap och önskemål ska tas till vara. 

• Alla ska känna ansvar för kommunens folkhälsoarbete och förstå sin 

roll.  

Prioriterade målområden i Ronneby kommun är: 

 Delaktighet och inflytande i samhället. 

 Barn och ungas uppväxtvillkor. 

 Fysisk aktivitet 

 Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel.  

 Organisation, genomförande och uppföljning:  

• Varje nämnd skapar årligen åtgärder som bidrar till att uppfylla 

målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn och 

beskriver arbetet i sin verksamhetsplan och budget. 

• Varje nämnd ansvarar för genomförandet av det egna arbetet. 

• Uppföljning och förbättringsförslag redovisas årligen i 

verksamhetsberättelserna/årsredovisningarna.  

• Folkhälsorådet ansvarar för samordning, kommunikation, 

uppföljning och revidering av policyn samt att en stödstruktur för 

genomförandet inrättas.  

• Den samlade uppföljningen samordnas årligen med ett 

folkhälsobokslut. 
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.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamot Teo Zickbauer (S) och 

tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP). 

 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att kostnaderna för aktiviteter ska redovisas, både de 

som det tas betalt för och för de som är fria, även från föreningslivet  

 

Propositionsordning 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) framför sitt och övriga 

ledamöters tack till Sofie Ceder för redovisningen. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

Ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att sammanställa en lista med 

kostnader för aktiviteter som det tas betalt för och de som är fria, även från 

föreningslivet.  

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson 
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§ 49 Dnr 2015-000112 800 

Val av representanter från kommunala nämnder och 
bolag till referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby 
kommun 

 

Sammanfattning  

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder redovisar att det ska väljas representanter 

till en referensgrupp för barns rättigheter i Ronneby kommun. 

Under 2013 beslutade Kommunstyrelsen att bilda en referensgrupp för barns 

rättigheter i Ronneby kommun och partierna erbjöds att utse representanter 

(KS § 228/2013 2013-08-19). Varje förvaltning, nämnd och bolag erbjöds 

därefter att utse en representant (se bilaga 1) och referensgruppen har under 

perioden påbörjat arbete för att integrera ett barnrättsperspektiv i kommunala 

verksamheter och att Barnkonventionen ska beaktas i beslutsprocesser.  

 

Uppdrag som lyfts för gruppen är att:  

 Verka för förankring och intresse på alla nivåer 

 Verka för samtal och lärande kring barnets bästa  

 Formulera gemensamma mål som kan följas upp 

 Analyser arbetssätt och metoder för genomförande och uppföljning 

 Arbeta för att synliggör barn i budgetprocessen 

 Utvärdera varandras verksamhet i förvaltningar/nämnd/bolag 

 

Gruppens representanter har under perioden fått ökad kunskap inom området 

genom utbildningsinsatser av Rädda Barnen.    

 

På grund av ny mandatperiod ska nya representanter till referensgruppen 

utses.  Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade 2015-03-09 att nämnder 

och bolag på nytt erbjuds att utse representanter till referensgruppen för 

barns rättigheter i Ronneby kommun (KSAU § 105/2015).   
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Val av representant  

Val av representant bör utgå från att den kunskapen som finns i 

referensgruppen i så stor utsträckning som möjligt bibehålls. Gruppen bör 

även ha en partipolitisk bredd och en jämställd representation.  

 

Val av representant ska senast inkommit till handläggare 2015-05-08. 

Representationen i referensgruppen kommer därefter lyftas för beslut i 

Kommunstyrelsen.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), 

Peter Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Christer Stenström (M), Tomas 

Lund (SD), tjänstgörande ersättarna Kerstin Johansson (FP) och Christer 

Leksell (SD). 

 
Yrkanden 

Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar att Johan Svedberg (S) utses som 

representant från Fritid- och kulturnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Johan Svedberg (S) som 

representant från Fritid- och kulturnämnden. 

 
Reservation 
Tomas Lund (SD) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp. 
Sofie Ceder 
Johan Svedberg 
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§ 50 Dnr 2015-000064 042 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Sammanfattning  

Ekonom Elizabeth Olsson föredrar ärendet tillsammans med förvaltnings-

chef Tommy Johansson. 

En justering av Fritid- och kulturnämnden budget redovisas, ny budgetram är 

63 187 tkr. Detta beroende på justering av hyror från Tekniska förvaltningen 

med -1 801 tkr och uppräkning av arvoden, 18 tkr, för nämnden enligt KF 

beslut. 

Efter att omfördelat budgetanslagen mellan främst personalkostnader och 

övriga kostnader beräknas verksamheten att kunna klara att följa ramen. 

Viktigt att påpeka att ingen marginal eller reserv finns för oförutsedda 

kostnader. Varje tillkommen ej nu planerad kostnad måste mötas med annan 

minskning för att klara detta inom ram. 

Förändringar har skett genom att bland annat vakanser och att återbemanning 

av dessa tagits bort alt flyttats fram i tid. Men också genom ytterligare en 

genomgång av både kostnader och intäkter för att hitta ev andra lösningar. 

Dock kan detta få andra konsekvenser som sämre service och skötsel ute i 

verksamheten och/eller fördröjning inom administrationen.  

Anställning till Ronneby Folkteater har ändrats from 2015-07-01 då denna 

övergår till föreningen. Vilket minskat intäkt och personalkostnad till 

halvårseffekt. Kvarvarande mellanskillnad mellan lön och ersättning för 

arbetsmarknadsåtgärd tas från bidragskontot. 

Vidare lämnas information om att det skett sättningar gällande plattsättning 

ute på Brunnsbadet, Ronneby. Detta kommer att tas upp som ett nytt ärende 

och även belysas i Tertial I. En kostnadskalkyl gällande ärendet ska 

upprättas.  

 

Teo Zickbauer (S) påtalar att det bör göras en annan uppdelning av 

verksamheterna i budgetredovisningen.  

Att alla kostnader som gäller Karöline och pontonbåten, som trafikerar 

Ekenäs-Karön, ska belasta Tekniska förvaltningen 
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Ekonom Elizabeth Olsson svarar att i samband med Tertial I kommer en mer 

detaljerad redovisning av budgeten per 30 april. I maj månad kommer det 

preliminärt att komma en ny redovisningsmetod i ekonomisystemet där 

uppdelningen kommer att bli mer detaljerad.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), 

Mikael Karlsson (S) och Anders L Petersson (C). 

 
Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen 

till protokollet. 

________________ 
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§ 51 Dnr 2015-000132 805 

Arrangemangsbidrag/verksamhetsbidrag till 
kulturföreningar 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

  

En sammanställning av verksamhets- och arrangemangsbidrag för 2015 till 

Kulturföreningar i Ronneby kommun presenteras för ledamöterna. 28 

föreningar har sökt sammanlagt 1 557 640 kronor plus en reserv om 28 tkr i 

verksamhets- och arrangemangsbidrag för verksamhetsåret 2015.  

 

Det finns vissa ansökningar som är ofullständiga och dessa är rödmarkerade 

i sammanställningen. För att dessa ska beviljas så är förutsättningen att 

erforderliga handlingar snarast inkommer till Fritid- och kulturförvaltningen. 

   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja sammanlagt 721 tkr i 

verksamhets- och arrangemangsbidrag 2015.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), 

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

Karlsson (S), Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C), Carlos 

Michea (V), tjänstgörande ersättarna Kerstin Johansson (FP), Christer 

Leksell (SD) samt ersättarna Thommy Persson (S) och Thomas Lähdet 

(MP). 

 

Yrkanden  

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen () yrkar med instämmande av 

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) att alla handlingar ska vara 

inkomna för att bidrag ska betalas ut. 

 

Propositionsordning 1  

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 
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Teo Zickbauer (S) yrkar att Decibellerna erhåller ett bidrag om 15 tkr. 

Propositionsordning 2 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande mot liggande förslag om bidrag om 20 tkr till Decibellerna och 

finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller yrkandet om bidrag om 15 tkr.  

 

Peter Lindström (RP) yrkar att Eringboda samhällsförening erhåller ett 

bidrag om 3 tkr. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande mot liggande förslag om bidrag om 2 tkr till Eringsboda 

samhällsförening och finner att Fritid- och kulturnämnden avslår yrkande om 

bidrag om 3 tkr. 

 

Teo Zickbauer (S) yrkar att Horsahallens gille erhåller ett arrangemangs-

bidrag om 30 tkr och 10 tkr i verksamhetsbidrag.  

Propositionsordning 4 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande mot liggande förslag om arrangemangs- och verksamhetsbidrag om 

totalt 40 tkr till Horsahallens gille och finner att Fritid- och kulturnämnden 

bifaller yrkandet om bidrag om 30 tkr i arrangemangsbidrag och 10 tkr i 

verksamhetsbidrag.  

(När det gäller arrangemangsbidrag om 30 tkr se beslut i § 52/2015) 

 

Mikael Karlsson (S) yrkar avslag på Bygd i samverkans förslag om bidrag 

om 3 tkr. Anders L Petersson (C) yrkar bifall till liggande förslag. 

Propositionsordning 5 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framförda 

yrkande gällande Bygd i Samverkan och finner att Fritid- och kulturnämnden 

bifaller liggande förslag om bidrag om 3 tkr.  

 

Ronneby folkteater har sökt ett bidrag om 645 tkr, liggande förslag är 200 tkr 

i bidrag. Föreningen har fått ett förskott utbetalt om 75 tkr och resterande 

125 tkr ska betalas ut efter genomgång av ekonom.   

Seminarievecka med Cirkus Cirkör, sökt bidrag om 28 tkr. 
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Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar med instämmande av tjänstgörande 

ersättare Christer Leksell (SD) bifall till att Ronneby folkteater beviljas ett 

bidrag om 200 tkr där 75 tkr är utbetalt i förskott, samt att Cirkus Cirkör 

beviljas ett bidrag om 28 tkr från kontot sk Ungdomspeng. När det gäller 

ansökan om resterade bidrag så hänskjutes dessa till sammanträdet i maj. 

Propositionsordning 6 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framförda 

yrkande gällande Ronneby Folkteater och Cirkus Cirkör och finner att Fritid- 

och kulturnämnden bifaller desamma.  

 

Teo Zickbauer (S) yrkar avslag på bidrag för Ronneby Lajvsällskap om  

3 tkr. Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar bifall. 

Propositionsordning 7 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framförda 

yrkande gällande Ronneby Lajvsällskap mot liggande förslag om bidrag om 

3 tkr och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller liggande förslag om 3 

tkr. När det gäller investeringsbidrag tas ärendet upp på sammanträdet i maj 

tillsammans med övriga investeringsäskande.  

 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) yrkar att Bosniens och 

Hercegovinas Kulturförening BIH-94 beviljas ett bidrag om 1 tkr. 

Propositionsordning 8 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande mot liggande förslag om bidrag om 3 tkr till Bosniens och 

Hercegovinas Kulturförening BIH-94 och finner att Fritid- och 

kulturnämnden bifaller liggande förslag om 3 tkr. 

 

När det gäller Mor Oliviagårdens ansökan om bidrag så återaktualiseras 

ärendet på sammanträdet i maj.  

 

Teo Zickbauer (S) yrkar att det tillsätts en arbetsgrupp för behandling av 

bidragsansökningarna och att även se över regelverket för att se över 

möjligheten för föreningarna att komma in med sina ansökningar i slutet av 

året för att få bidrag utbetalt i januari 
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Propositionsordning 9  

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att Fritid- och kulturnämnden bordlägger ärendet till 

nästa sammanträde. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag enligt bifogad 

sammanställning (till handlingarna) om 706 tkr, med ovan redovisade 

justeringar. 

________________ 
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§ 52 Dnr 2015-000077 8051 

Horsahallens Gille - Ansökan om arrangemangsbidrag 

 

Sammanfattning  

Horsahallen Gille söker 80 tkr i bidrag för att arrangera två 

konserter/arrangemang i stenladan på Johannishus slott sommaren 2015. 

”Mozarts Requiem-cross” over den 2/7 och ”Gilles Apap & Colors of 

Invention” den 5/7.  Arrangemanget görs i samarbete med föreningen Lyckå 

kammarmusikfestival och ingår som en programpunkt under festivalveckan 

den 28 juni – 5 juli 2015.  

Lyckå kammarmusikfestival har arrangerats i 32 år och sedan 2009 har delar 

av festivalen ägt rum i stenladan vid Johannishus slott. Lyckå 

Kammarmusikmusikfestival planerar i år för tre konserter i Ronneby 

kommun. Två på Johannishus slott och en konsert på Kulturcentrum.  

Föreningen beräknar kostnaderna för två av arrangemangen till  

298 715 kronor och intäkter i form av egenfinansiering och entrèintäkter till 

50 715 kronor. Bidrag om 168 tkr söks från Länsstyrelsen i Blekinge, Region 

Blekinge samt Musik i Blekinge.  

    

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Horsahallens Gille ett 

arrangemangsbidrag om 40 tkr för att genomföra arrangemangen Mozarts 

Requiem-cross” over den 2/7 och ”Gilles Apap & Colors of Invention” den 

5/7 inom ramen för Lyckå kammarmusikfestival.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamot Teo Zickbauer (S) och 

tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP). 

 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att föreningen ska få 30 tkr i arrangemangsbidrag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma 
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Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Horsahallens Gille 

ett arrangemangsbidrag om 30 tkr för att genomföra arrangemangen Mozarts 

Requiem-cross” over den 2/7 och ”Gilles Apap & Colors of Invention” den 

5/7 inom ramen för Lyckå kammarmusikfestival 

________________ 

Exp. 
Horsahallens Gille 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(33) 
2015-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 53 Dnr 2015-000136 805 

Föreningen Norden - ansökan om bidrag 

 

Sammanfattning  

Föreningen Norden söker bidrag om 30 tkr samt arbetstid från tjänstemän till 

ett värda av 40 000 kronor för att arrangemanget ”I drottning Margaretas 

fotspår 2015” i Ronneby den 18 -24 juli. 

 

Föreningen beräknar kostnaderna till 190 tkr och intäkterna till 15 000 

kronor i form av entréintäkter. Föreningen söker även bidrag från 

Länsstyrelsen, Region Blekinge, och Studieförbundet Vuxenskolan med 

totalt 115 000kronor.  

 

Föreningen har beviljats 30 tkr av Ronneby kommun för projektet 2015, den 

4 december 2014.  

 

Tjänstemän från Kulturförvaltningen har ingått i styrgruppen och ses som en 

samarbetspart i arrangemanget.  

  

Förslag till beslut 

Ansökan om ytterligare arrangemangsbidrag avslås med hänvisning till 

redan beviljat bidrag om 30 tkr. (beslut 2014-12-04 F o K) 

Föreningen erbjuds hjälp med marknadsföring av projektet samt att utan 

kostnad kopiera affischer och programblad. Kulturenheten marknadsför 

arrangemanget på kommunens hemsida samt i Visit Ronneby och 

Sommarevenemangskalender under förutsättning att information kommer in 

i tid.  

 

Föreningen erbjuds ett bidrag i form av fri hyra i samband med 

genomförande av arrangemanget.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Föreningen Norden ansökan om 

bidrag om 30 tkr. 

Bevilja föreningen ett bidrag i form av fri hyra i samband med 

genomförande av arrangemanget.  

________________ 

Exp.  
Föreningen Norden 
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§ 54 Dnr 2014-000291 879 

Besvarande av remiss gällande motion från Christian 
Mahrle (FP) om permanent Julmarknad i Ronneby 
Centrum 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

I rubricerade motion föreslås en permanent julmarknad från den 1 december 

t o m julhelgen, förslagsvis på torget i Ronneby centrum. I motionen görs 

jämförelser med liknande julmarknader i nordtyska städer där 

julmarknaderna har blivit en stark turistmagnet. I motionen föreslås att 

kommunen ska tillhandahålla ett antal stugor, som placeras på torget, för 

uthyrning till entreprenörer för försäljning av varor och mat och dryck. I 

beslut i fullmäktige den 26 februari 2015 fick fritid och kulturnämnden i 

uppdrag att tillsammans med tekniska förvaltningen arbeta fram förslag på 

genomförande av julmarknad under perioden 1-27 december. Förslaget ska 

ge plats och kostnadsberäkning för genomförande. Under maj månad ska 

förslaget överlämnas till KS för ställningstagande..  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden har tidigare tillstyrkt förslaget att inrätta en 

julmarknad på Ronnebys torg den 1 – 27 december. En julmarknad kan, 

precis som förslagsställaren påpekar, förstärka känslan av småstadsidyll med 

stor mysfaktor och kommer förhoppningsvis att attrahera många besökare. 

Olika musik- och kulturarrangemang kan förläggas till julmarknaden. För att 

implementera julmarknaden i staden borde detta ske i två steg. Under 2015 

används nedre delen av torget för att under 2016 ta hela torget i anspråk. 

Gågatan i anslutning till torget kan med fördel också ingå i julmarknaden. 

Förslagsvis tillverkas ”bodar” av material som tål sammansättning och 

nermontering. Detta för att kunna lagras under icke julmarknad. Under 2015 

bör en tillverkning av 10 bodar ske för att under 2016 kompletteras med 20 

ytterligare. Måtten bör vara 2,5x5,0 m och bestå av sidogavlar, bakstycke 

och ett lättare men tåligt tak. Knallar eller motsvarande får komplettera med 

bord eller bänkar efter behov och utbud. Placeringen av ”bodar” bör hamna i 

stråk där besökare kan vandra och njuta. 
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att 10 ”bodar” inköps samt att 

nedre delen av torget används under 2015 och att det 2016 kompletteras med 

20 ”bodar” och att den övre delen av torget i fortsättningen ingår i 

julmarknaden. Vid planerad utsättning av ”bodar” ska samråd ske med 

befintliga torghandlare.  

 

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Johan Svedberg 

(S), Mikael Karlsson (S), Amani El Ali (S), Christer Stenström (M), Carlos 

Michea (V), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD) samt ersättarna 

Thommy Persson (S) och Thomas Lähdet (MP).  

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att 10 ”bodar” inköps samt att 

nedre delen av torget används under 2015 och att det 2016 kompletteras med 

20 ”bodar” och att den övre delen av torget i fortsättningen ingår i 

julmarknaden. Vid planerad utsättning av ”bodar” ska samråd ske med 

befintliga torghandlare.  

Att ge förvaltningschef Tommy Johansson i uppdrag att ta fram ett 

kostnadsförslag i ärendet.  

Översända ärendet, efter komplettering med ett kostnadsförslag, till 

kommunstyrelsen för ställningstagande. 

________________ 

Exp.  
Kommunstyrelsen 
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson 
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§ 55 Dnr 2015-000100 819 

Begäran om remissyttrande över Medborgarförslag - 
Hundbadplatser i Ronneby kommun  

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.  

 

Förslagsställaren Lena Abrahamsson vill att alla kommunala badplatser i 

Ronneby kommun ska vara tillåtna för hund bad efter klockan 17:00 oavsett 

om det finns förbudsskyltar eller inte. Lena Abrahamsson påpekar att även 

turister kan stanna i Ronneby för att bada sina hundar.  

Bedömning 

På de 16 badplatser som kommunen är delaktig i är skyltningen inte till fullo. 

Regelverken säger att om skylt saknas är det godkänt för hund bad. Finns 

förbudsskylt är det förbjudet med hund bad. Förvaltningen har uppdraget 

gällande en översyn av samtliga 16 badplatser och har gjort en inventering. 

På samtliga badplatser finns möjligheten till hund bad på särskild aviserad 

plats under hela dagen. Skyltar ska i så fall tydligt markera platsen där 

hundar tillåts. Att begränsa möjligheten för hund bad genom tider skapar 

troligen dispyter om det samtidigt står skyltar med ett annat budskap.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden anser att hund bad är en tillgång för kommunen 

och ställer sig bakom förslagsställarens intentioner. FoK vill dock att varje 

badplats har sin markerade plats där hundar tillåts hela dagen och att det inte 

begränsas med klockslag. Fritid- och kulturnämnden anser medborgar-

förslaget därmed besvarat.  

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Peter Lindström 

(RP), Johan Svedberg (S), Teo Zickbauer (S) samt tjänstgörande ersättare 

Kerstin Johansson (FP). 

 
Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen.   

________________ 

Exp. Kommunstyrelsen 
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§ 56 Dnr 2014-000298 819 

Begäran av remissyttrande gällande medborgarförslag 
från Karolina Ådahl avseende inrättande av hundbad 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

Karolina Ådahl föreslår i medborgarförslag att ett speciellt hund bad ska 

inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till 

badplatser även utan förbudsskyltar. Det föreslås att en ”hundstrand” blir 

verklighet där varma hundar kan få tillträde Regelverket säger att finns det 

förbudsskylt är det förbjudet med hund bad. Finns ingen skylt är det tillåtet 

med hund bad..  

Bedömning 

Förvaltningen har i den pågående översynen konstaterat att det finns 

möjlighet att vid varje badplats av de 16 som kommunen är delaktig i 

markera en badplats för hundar 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av 

kommunens badplatser där även djur skall beaktas. En presentation med 

förslag skall efter utredning presenteras för nämnden. Beslutad och befintlig 

hundbadplats finns i nuläget i Karlsnäs. Fritid- och kulturnämnden anser 

medborgarförslaget därmed besvarat 

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) och ersättare Thommy Persson 

(S). 

 
Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma till kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp. Kommunstyrelsen 
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§ 57 Dnr 2015-000087 840 

Turistinformation 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande information: 

Kulturcentrum har tidigare fungerat som turistbyrå i kommunen och kommer 

fram till september att vara platsen för turister och invånare för att få 

turistinformation. I dagsläget finns turistbroschyrer att tillgå i vestibulen på 

Kulturcentrum, Medborgarservice i stadshuset där personalen svarar på 

frågor och ger hjälp på telefon. Stadsbiblioteket är stängt just nu på grund av 

ombyggnad, men är tänkt att också ha viss turistinformation.  

Till sommaren ska även ett antal pekskärmar vara installerade på olika 

platser där folk ska hitta den information de behöver om Ronneby kommun. 

Pekskärmar där informationen hämtas digitalt, och skrivare för att kunna 

skriva ut på papper, ska finnas på Kulturcentrum, Ronneby Brunn och 

kanske på Brunnsbadet. Men så småningom även på orter som Eringsboda, 

Backaryd och Bräkne-Hoby. 

Att snarast anställa personal på Kulturcentrum så att verksamheten kommer 

igång och det kommer även att finnas turistvärdar ute i samhället. 

  

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), 

Christer Stenström (M), Mikael Karlsson (S), Carlos Michea (V), Peter 

Lindström (V), tjänstgörande ersättarna Kerstin Johansson (FP), Christer 

Leksell (SD) samt ersättarna Thommy Persson (S), Åke Tärntoft (C) och 

Thomas Lähdet (MP). 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

samt att återkomma med löpande info i ärendet.  

________________ 
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§ 58 Dnr 2015-000130 840 

Begäran om remissyttrande gällande organisering av 
besöksnäring utifrån tidigare framtagen strategi 

 

Sammanfattning  

Ärendet utgår från dagens sammanträde. 

________________ 
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§ 59 Dnr 2015-000092 805 

Sjöarpsskolan - Ansökan om bidrag för utbytes- och 
idrottsläger i Michalovice i Tjeckien 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

Sjöarp HIF söker bidrag till utbytes- och idrottsläger i Michalovice i 

Tjeckien för 12 ungdomar/elever med lätt utvecklingsstörning och fyra 

ledare den 15-21 maj. Inbjudan har kommit från en särskola i Tjeckien – 

Odborne uciliste Chroustovice. Denna särskola driver detta läger med hjälp 

av EU-medel, ett sk Erasmus-projekt- "Mobility- Youth". 

 

Enligt skolan är detta är ett mycket givande och utvecklande utbyte mellan 

särskolor, lärare och elever från tre länder med mycket olika levnadsvillkor 

och förutsättningar. Särskolan har en mycket speciell skolbyggnad nämligen 

i ett "slott" i Chroustovice, men själva lägret ligger i en annan stad. Under 

detta läger kommer ungdomarna att få prova på en mängd olika aktiviteter 

tillsammans med ungdomarna från Tjeckien och Polen. Besökarna kommer 

att bo på en idrottsanläggning i 4-bäddsrum. 

 

Svenska truppen betalar sin resa till och från Michalovice. Värdnationen 

betalar vistelsen på lägret med hjälp av EU-medel. 

Kostnadsberäkning 

Tågresa tor Ronneby-Kastrup ca 600 kr x 16 ca 9 600 kr 

Flygresa tor Kastrup - Prag ca 2 500 kr x 16 ca 40 000 kr 

Bussresa Prag - Michalovice ca 500 kr x 16 ca 8 000 kr 

Totalt  57 600 kr 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 12 x 2 000 kr till 

ungdomarnas utbytesresa under 15-21 maj. Bidraget belastar ansvar 413000, 

verksamhet 300, aktivitet 4874 Vänortsutbyte.  
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Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Sjöarps skolan HIF om ett 

bidrag på 12 x 2 000 kr till ungdomarnas utbytesresa under 15-21 maj. 

Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4874 

Vänortsutbyte.   

________________ 

Exp.  
Sjöarps skolan HIF 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(33) 
2015-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 60 Dnr 2015-000054 800 

Eringsboda samhällsförening - Byahus med 
samlingslokal 

 

Sammanfattning  

Samhällsföreningen i Eringsboda är en förening som vill arbeta aktivt med 

att ha ett brett utbud av aktiviteter, speciellt för barn och ungdomar, där 

fritidsgården/musikhuset är mycket omtyckta med barngymnastik och 

barndans. 

 

Ett sätt att öka sammanhållningen är enligt föreningen att man ordna 

gemensamma aktiviteter såsom midsommarfirande, cykelfest, konserter, 

cabaret mm. Vid dessa tillfällen har Folkets Hus lokaler använts. Folkets 

Hus har drivits av Folkets hus föreningen som på grund av dålig ekonomi 

lagt ner verksamheten. 

 

Samhällsföreningens styrelse tog 2014-06-23 beslut om att tillsätta en 

Byahusgrupp. Byahusgruppens uppgift var att undersöka vilka möjligheter 

det fanns att ha kvar Folkets Hus lokaler. I februari 2015 övertogs Folkets 

hus från Folkets Husföreningen av samhällsföreningen. 

 

Enligt de besiktningsprotokoll som är gjorda är husgrunden angripen av 

mögel, takfönster som läcker. Huset värms idag upp av direktverkande el. 

Att sanera mögel och fukt samt byta uppvärmningssystem är de första mest 

akuta åtgärder som behöver göras. 

 

Byahusgruppen har varit i kontakt med representant för Länsstyrelsen för att 

diskuteraeventuell ansökan om pengar. Det dröjer att tills maj 2015 innan 

ansökan till Länsstyrelsen kan göras. Föreningen beräknar få in ca 50 000 kr 

på andelar. En bit av tomten ska säljas till Ronneby kommun. Musikhuset 

fick in 6 000 kr vid en konsert i januari. 

 

Föreningen påtalar att anläggningsstöd är avgörande för att klara driften.  
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Bedömning 

Eringsboda Folkets Hus förening står som sökare i handlingar insända till 

förvaltningen och de söker 25 tkr.  

 
Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta bidragsäskandet till den 

ordinarie bidragshanteringen i maj. Samhällsföreningen uppmanas att söka 

bidraget som nu sökts av annan förening.  

 
Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta bidragsäskandet till den 

ordinarie bidragshanteringen i maj. Samhällsföreningen uppmanas att söka 

bidraget som nu sökts av annan förening  

________________ 

Exp.  
Eringsboda samhällsförening 
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§ 61 Dnr 2015-000007 800 

Delegationsärenden  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut: 

Fritid- och kulturnämndens presidie: 

 uppföljning av verksamhet och ekonomi ska ske på samtliga 

nämndsmöten under 2015 

 

 tjänstemännen skall till beredningen den 30 april presentera förslag 

gällande plan för budget och investeringar med ett 10 årigt perspektiv 

 

 Fritid- och kulturnämnden behandlar förslagen på nämndsmötet den 

13 maj 

 

 Fritid- och kulturnämnden beslutar om förslag om plan för budget 

2016-2017 samt förslag till investeringar med 10 årigt perspektiv på 

nämndsmötet den 4 juni. 

  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 62 Dnr 2015-000006 800 

Delgivningsärenden mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.  

Delegationsbeslut från Miljö- och byggnadsnämnden § 164 – Järnavik 1:1 – 

Återkallad ansökan om lov för rivning och nybyggnad av offentlig toalett. 

Johannishus ryttarföreningen – Investeringsbegäran på fastigheten 

Hjortsberga 4:156.  

 
Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 63 Dnr 2015-000005 800 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande information:  

 Att Ronneby teater och Utbildningsförvaltningen för diskussioner om 

vilka som ska ha sina lokaler i teatern. Förvaltningschef Tommy 

Johansson har försäkrat sig om att ingen förändring av lokaler an sker 

innan nämnden fatta beslut om teaterverksamheten. 

Utbildningsförvaltningen har behov av flera arbetsplatser i lokalerna. 

 Att det förs diskussioner med representanter gällande byggnation av 

Crossbana. Ur marknadsföringssynpunkt borde den ligga i närheten 

av E22. 

 Brunnsvallen – KF-beslut om att bygga nytt med konstgräs. Tekniska 

förvaltningen är inkopplade i ärendet och VSP ska ta fram ett 

kostnadsförslag.  

 Skateboard - Fritid- och kulturförvaltningen arbetar med detta och 

föreningen ska göra en återkoppling till förvaltningen. 

 Att det avhållits ett möte mellan krögarna i Ronneby och kommunen 

där krögarnas avtal mm diskuterades. Ett nytt möte ska planeras in.   

 När det gäller ventilation/luft i Ronneby sporthall så är tekniska 

förvaltningen inkopplade och håller på att se över ärendet. 

Åke Tärntoft (C) informerar att det i dagsläget ligger en nybyggd 18 fots 

Blekingseka vid brygga Saxemara båtvarv.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Johan Svedberg 

(S), Mikael Karlsson (S), Peter Lindström (RP), Teo Zickbauer (S), Carlos 

Michea (V), samt Christer Stenström (M).  

 
Beslut 

Fritid-och kulturnämnden beslutar att notera information och rapporter till 

dagens protokoll.  

________________ 
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§ 64 Dnr 2015-000010 800 

Övriga ärenden/frågor  

 

Sammanfattning  

Ordförande Cales Diurhuus-Gundersen (M) informerar om en inbjudan, 

Redovisning av en förstudie om Östersjösamarbete som Kulturcentrum i 

Ronneby leder, den 3 juni kl 16 00. Inbjudan mailas ut till ledamöter och 

ersättare som gärna får anmäla och delta i detta arrangemang, dock utgår 

ingen ersättning. 

Krif har initierat ett projekt med tydlig integrationsfokus. De söker ett 

samarbete med ytterligare fyra föreningar och har fått ett förhandsbesked 

från Länsstyrelsen om finansiering. BIU, Johanna Månsson och Sabina Bico 

är involverade i projektet. En initial projektplan är utskickad och det behövs 

ett positivt bemötande till projektet för att föreningarna enklare ska kunna 

ska kunna äska medel från Länsstyrelsen.   

 

Christer Stenström (M) ställer följande frågor: 

 Soft Center Arena  

 Bryggorna i Röabysjön 

 Bryggorna Slättnäs   

Förvaltningschef Tommy Joahnsson svarar: 

 Soft Center Arena - kommunen har bekostat anläggning under alla år. 

Kockum har haft namnet men släppt detta. Ombyggnaden av 

ytterområdet ska till viss del vara klart till hösten och klart nästa 

säsong. 

 Bryggorna i Röabysjön – Företrädare för PRO föreningen ska 

återkomma med besked om skötsel mm. 

 Bryggor Slättanäs – Möte har avhållits med föreningen och 

bryggorna är beställda och leveransklara. 

 

Teo Zickbauer (S) ställer frågan om hur det ligger till med Kallinge SK:s 

avtal. Det har varit uppe i KS/AU tre gånger och ska åter upp på 

Kommunstyrelsen  
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Förvaltningschef Tommy Joahnsson svarar Fritid- och kulturnämnden och 

föreningen beslutat om sin del i avtalet.  

 

Thommy Persson (S) ställer fråga om avtalet Karön/Villa Vassen. 

Förvaltningschef Tommy Joahnsson svarar att Fritid- och kultur-

förvaltningen har hand om båtplatserna, övrigt är tekniska förvaltningens 

ansvar. Fritid- och kulturförvaltningen har varit med i diskussioneran 

gällande avtalet.  

    

Deltar i debatten 

Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), 

Mikael Karlsson (S), Christer Stenström (S), tjänstgörande ersättare Christer 

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

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till Krif:s initierade 

projekt angående medelsansökan hos Länsstyrelsen och i övrigt notera 

övriga frågor/ärenden till protokollet. 

________________ 

 


