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§ 65

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 66

Dnr 2015-000008 041

Tertialuppföljning I per 30 april 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redovisar
Tertialuppföljning I per den 30 april 2015.
Fritid- och kulturnämndens verksamhet beräknas i stort att följa budget. Det
verksamhetsområde som går med ett beräknat underskott är anläggningskostnaderna vilket i nuläget kan täckas av budget från biblioteken, där
huvudbiblioteket är stängt.
Ytterligare oförutsedda kostnader förutom Brunnsbadet kan inte inrymmas
inom ram utan menlig påverkan av verksamheten. Att några av beslutatade
anläggningar fortfarande driftas och sköts av FoK påverkar budget och
verksamheten negativt.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD) samt
ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna tertialuppföljning I per den
30 april 2015 och översända densamma till kommunstyrelsen/
budgetberedningen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 67

Dnr 2015-000159 040

Plan för budget och investeringar med ett tio årigt
perspektiv
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar
ärendet.
Fritid- och kulturnämnden förväntas göra en noggrann prövning av varje
förslag till äskande och pröva nödvändigheten samt möjligheten att inrymma
äskanden inom nämndens befintliga planbelopp. Budgetberedningen vill inte
få önskelistor från nämnderna att arbeta med.
Nödvändigheten av effektiviseringar/rationaliseringar kvarstår med hänsyn
till den senaste skatteunderlagsprognosen i februari. Förutsättningarna kan
dock ändras i båda riktningar i kommande prognoser. Nämnderna förväntas
lämna realistiska förslag till reduktion av planbeloppen. Dock anges inget
generellt sparbeting i kronor eller procent.
Förslag till investeringsplan som nämnden lämnar till Budgetberedningen
ska omfatta 10 år, åren 2016-2025. I anvisningarna anges fem år. Eventuella
driftkostnader, förutom kapitalkostnader, som följer av investering ska
redovisas.
Årets arbete med budget 2016-2017 är inte i första hand tänkt som ett år då
det ska arbetas med mål. Nämnderna får lämna förslag till
förändringar/strykningar av befintliga KF-mål i budget 2015. Under 2016 är
det dock tänkt ett fördjupat arbete med mål.
Samarbetet mellan olika nämnders verksamheter behöver fördjupas för att
hitta nya, billigare och bättre eller lika bra lösningar. Även budgetarbetet
måste ske ur ett kommunperspektiv.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S) Anders L Petersson (C), Rose-Marie Leksell (SD), Tomas
Lund (SD) Peter Lindström (RP), samt ersättarna Thommy Persson (S) och
Christer Leksell (SD).
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Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att det ska avhållas ett extra sammanträde där
budgetarbetet ska ligga i fokus.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt att
de politiska grupperna ska arbeta vidare med ärendet och informera in till
förvaltningen.
Att ett extra sammanträde ska avhållas, den 9 juni 2015 kl 09 00 i
Kallingesalen, där budgetarbetet ska ligga i fokus.
________________
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§ 68

Dnr 2015-000157 805

Sammanställning av anläggnings- och
investeringsbidrag
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Föreningslivet har per 2015-03-31 ansökt om anläggnings- och
investeringsbidrag samt bidrag till föreningar med fotbollsplaner. Fördelning
av bidrag till fotbollsplaner följer fördelningsnyckel tidigare beslutad av
nämnden.
Bedömning
Vid förvaltningens bedömningar har tillgänglighet i olika former varit
vägledande.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar:
a) bevilja bidrag enligt bilaga ”anläggningsbidrag”.
b) bevilja bidrag enligt bilaga ”investeringsbidrag”.
c) bevilja bidrag enligt bilaga till ”Sociala föreningar”.

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Kranislav Miletic (S), Carlos
Michea (V), Rose-Marie Leksell (SD), Peter Lindström (RP), Mikael
Karlsson (S), Tomas Lund (S), samt ersättarna Thommy Persson (S) Christer
Leksell (SD) och Thomas Lähdet (MP).
Anläggningsbidrag:
Ett förslag till anläggningsbidrag presenteras för ledamöterna
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar att en fördjupning sker i följande
ärende: Ronneby OK, Ronneby Bollklubb, Eringsboda/Backaryd
skytteförening, Backaryds samhällsförening, Möljeryds Hembygdsförening
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Ronneby Sockens Bygdegårdsförening, Leråkra Bygdegårdsförening,
Bräkne-Hoby Folketshus förening, Föreningen Hoby Ekebacke.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Investeringsbidrag:
Ett förslag till Investeringsbidrag presenteras för ledamöterna.
Yrkanden 1
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Rose-Marie Leksell (SD) att
Ronneby Golfklubb ska erhålla ett bidrag om 40 tkr för energibesparande
åtgärder såsom luftvärmepump och lysrör.
Peter Lindström (RP) yrkar att Ronneby Golfklubb beviljas ett bidrag om
30 tkr till luftvärmepump.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller bidrag om 30 tkr till
luftvärmepump.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes:
Ja-röst för avslag om 10 tkr för inköp av lysrör.
Nej-röst för bifall till 10 tkr inköp av lysrör.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster.
Hur ledamöterna röstat redovisas:

Justerandes sign

Namn:

Ja

Lena Mahrle, (FP)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Teo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El Ali (S)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Carlos Michea (V)
Rose-Marie Leksell (SD)
Toms Lund (SD)
Catharina Christensson (S), tjänstgörande ers.
Summa

X
X

Utdragsbestyrkande
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X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

X
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Yrkanden 2
Anders L Petersson (C) yrkar att bidrag till Ronneby Ryttarföreningen
gällande högtalaranläggning om 45 tkr stryks då fastigheten ägs av Ronneby
kommun så att det istället ska ske en investering på kommunens bekostnad.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer fråga om någon ledamot anser sig vara
jävig och ska då anmäla detta.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna alla anläggnings- och
investeringsbidrag enligt sammanställning, som saknar tilläggsyrkande.
Godkänna bidrag enligt sammanställning till ”Sociala föreningar”
Bevilja Ronneby Golfklubb ett bidrag om 30 tkr till luftvärmepump.
Lyfta ut följande ärende/föreningar för en fördjupning i dessa ärende:
Ronneby OK, Ronneby Bollklubb, Eringsboda/Backaryd skytteförening,
Backaryds samhällsförening, Möljeryds Hembygdsförening
Ronneby Sockens bygdegårdsförening, Leråkra Bygdegårdsförening,
Bräkne-Hoby Folketshus förening, Föreningen Hoby Ekebacke.
Att bidrag till Ronneby Ryttarföreningen gällande högtalaranläggning om
45 tkr stryks då fastigheten ägs av Ronneby kommun så det istället sker en
omdisponering i budgeten om 45 tkr från ansvar A413000 B45 C300 D4871
till A413100 B40 C340 E30618.
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen:
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§ 69

Dnr 2015-000163 8052

Regelverk för bidrag - förslag till översyn
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
I samband med sammanträde i april bordlade Fritid- och kulturnämnden Teo
Zickbauers (S) yrkande om att se över regelverket gällande bidrag för att se
över möjligheten att föreningrna skulle kunna komma in med sina
ansökningar i slutet av året för att få sina bidrag utbetalade i januari.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Claes
Diurhuus-Gundersen (M).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Claes Diurhuus-Gundersen
(M) att förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att arbeta fram ett
förslag till att tidigarelägga inlämningsdatum för bidragsansökningarna för
att underlätta för föreningarna att få sina bidrag utbetalade i januari samt att
återaktualisera ärendet på sammanträdet den 4 juni 2015.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschef Tommy
Johansson i uppdrag att arbeta fram ett förslag till att tidigarelägga
inlämningsdatum för bidragsansökningarna för att underlätta för
föreningarna att får sina bidrag utbetalade i januari samt att återaktualisera
ärendet på sammanträdet den 4 juni 2015.
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 70

Dnr 2015-000130 840

Begäran om remissyttrande gällande organisering av
besöksnäring utifrån tidigare framtagen strategi.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt
en begäran om remissyttrande gällande organisering av besöksnäring utifrån
tidigare framtagen strategi.
Vid Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-19 presenterades förslaget på
strategi och de två förslag till organisatorisk lösning för besöksnäring.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutades att ge kommundirektören i
uppdrag att arbeta vidare med förslaget och redovisa för- och nackdelar med
de två förslag till organisation.
Kommundirektören gav uppdraget vidare till utredare Cecilia Birgersson på
Kommunledningsförvaltningen 2015-02-16.
Samtal har förts med Kommundirektör, Näringslivschef, förvaltningschef
Fritid- och kulturförvaltningen samt Turism- och evenemangsamordnare vid
Fritid- och Kulturförvaltningen.
Diskussioner förs om var gränsen gå för besöksnäring gällande turism, kultur
och sportevenemang mm. Helhetsperspektivet är viktigt.
.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP); Anders L Petersson (C),
Christer Stenström (M), samt ersättaren Thommy Persson (S) och Christer
Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet samt att
återaktualisera ärendet på sammanträdet den 4 juni 2015.
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 71

Dnr 2015-000087 840

Turistbyråverksamhet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Visit Blekinge är en samverkansorganisation med företrädare från det
offentliga och näringen som bildades under 2014. Under 2013/21014 har en
övergripande strategi för utveckling av Blekinges besöksnäring arbetats
fram. Denna ligger till grund för kommunens lokala strategiarbete.
Ett antal övergripande politiska mål för Ronneby kommun ligger till grund i
strategin för Ronneby kommuns besöksnäringsutveckling.
Totalt omsatte besöksnäringen i Blekinge 2 miljarder under 2013 vilket är en
ökning med 400 miljoner sedan 2009. Ronnebys andel för 2013 utgör 262
miljoner med en ökning från 2009 med 27 miljoner.
Totalt genererade besöksnäringen 23,5 miljoner i skatteintäkter till Ronneby
kommun under 2013 och sysselsatte 210 personer.
De teman som Blekinge genom Visit valt att fokusera emot är:
- Familjeaktiviteter, - Skärgård och naturupplevelser, - Kultur och historia,
- Evenemang, - Möten och konferenser, - Sport och hälsa, - Mat och måltid
Teman som stämmer väl överens med den utvecklingspotential som finns i
Ronneby.
Hur går vi vidare?
Informationspunkter för spridning av broschyrer (broschyrlådor) i hela
kommunen vid naturliga mötesplatser. Enhetliga ställ för
informationsmaterial. Arbetet pågår.
Ambulerande turistbyrå, på plats vid större evenemang. Är inköpt.
Information, centralt belägen, gärna i samverkan. Ex bibliotek,
kulturcentrum.
Information i samtliga kommundelar.
Digital utveckling med pekskärmar (skärmsläckare landsbygds-TV) på
strategiska platser inom kommunen.
Evenemangslista och marknadsföringsplan i god tid inför säsong.
Kommunikatörstjänst med uppdrag att kommunicera och marknadsföra via
sociala medier, hemsida mm. Stöd till övrig verksamhet. Framtagande av rätt
marknadsföringsprodukter mm.
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Informatörstjänster i verksamheten.
Stödfunktion för paketering och publicering av besöksmål/evenemang på
Visit Ronneby.
Utbildning i Värdskap. Bör gälla samtliga!
Utveckla idrotts- och kulturrörelsens möjlighet till större
arrangemang/tävlingar.
Bildandet av ett turistråd med representanter från alla kommundelar.
Se över det samlade behovet i kommunen för uppskyltning av besöksmål,
såväl privata som kommunala.
Utvecklingsplan för ex camping, husbils-uppställning, badplatser, båtplatser,
rekreationsområde, hästnäringen och gcr vägar etc.
Utveckla/kvalitetssäkra nya och befintliga besöksmål för att nå utomlands.
Utredning kring möjligheterna för muséum kring historia/kultur.
Utvecklingsplan för turistbesök med historisk anknytning. Ex Vång,
Gribshunden mm
Utveckling av befintliga/nya evenemang. Ex Waterfestival 2016
Utredning av möjligheten till båtturer i innerskärgården/Ronnebyån.
Utredning av möjligheten till fast sommarförbindelse mellan TorgetRonneby Brunn-Ekenäs.
Utveckling badplatser. Även med tanke på hundar och hästar.
Vad har hänt tidigare?
I budgetarbetet inför 2014 innebar en 2 % reduceringen av Fritid- och
kulturnämndens budget att en 100 % tjänst och ekonomiska medel för
hyreskostnader ströks gällande hyresgäst visade intresse och öppnade
verksamhet i de lokaler som turistbyrån tidigare hyrt. Genom 1-årigt avtal
med ny hyresgäst fick turistbyrån en del av lokalerna och under perioden
januari-maj och september-december utfördes turisminformationen av
ägarna till företaget. Under perioden juni-oktober fanns sommarpersonal från
kommunen som bemannade och utförde information, undersökningar och
besök.
Vid utgången av 2014 kom ett avtalsäskande på 500 % för att företaget
skulle sköta turisminformationen i deras lokaler. En förhandling gjorde att
förvaltningen avtalade om en tremånaders förlängning t.o.m mars för
företagets åtagande samtidigt som försök gjordes att lokalisera turismen i
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olika lokaler i olika former. Beslut togs att under 2015 förlägga
turisminformationen, med anställd personal, på Kulturcentrum samt att
utveckla pekskärmsalternativet.
Under perioden 2013-2015 har samtal förts med bl.a Flamingo gällande
Swedbank och Nordeas lokaler för samlokalisering samt att nuvarande
bibliotekslokaler varit ett annat alternativ för lokalisering. Vissa privata
lokaler har också besöks för utvärdering av samverkansmöjligheter
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Mikael Karlsson (S), Teo Zickbauer (S), Carlos Michea (V), Tomas Lund
(SD), Peter Lindström (RP) samt ersättare Thommy Persson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 72

Dnr 2015-000129 820

Begäran om remissyttrande gällande motion från Roger
Gardell (FP) om anläggande av nya bryggor på öarna i
Ronneby Skärgård
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt
en begäran om remíssyttrnde gällande en motion från Roger Gardell (FP) om
anläggande av nya bryggor på öarna i Ronneby Skärgård.
I motionen framhålls den underbara och välbesökta skärgård med många fina
öar som finns i kommunen men att det inte finns så många ställen att lägga
till vid! I nuläget finns Karön, Harön och Stora Ekön plus något ställe till,
kustremsan är stor. På dessa öar kan alla ta sig iland. I naturhamnar är det
svårt att få iland barn, äldre och djur. Möjligheterna att besöka många av
våra öar är begränsade då det ofta är fullt vid de bryggor som finns idag.
Motionsställaren vill ha en levande och välbesökt skärgård där besökaren
kan få en fin upplevelse.
Inga större satsningar är tidigare gjorda för att utveckla den. I budget 201415 har investeringsmedel avsatts.
Motionsställaren yrkar på fler bryggor i vår skärgård, som gör att fler kan
lägga till ute på våra öar och att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag
att utreda vilka öar som kan vara aktuella.
Bedömning
Utvecklingen av skärgården är en stark faktor i arbetet med turism,
besöksnäring mm. Att kunna besöka öarna och dess idyll stärker Ronnebys
och Blekinges roll i skärgårdsturismen. Med ganska enkla medel kan
båtägaren/föraren ges möjlighet att uppleva naturen på öarna i form av t.ex.
krok/bergögla och bakboj. Fritid- och kulturförvaltningen har initierat möten
med samtliga båtföreningar. På mötena har föreningsrepresentanterna
presenterat tänkbara öar för utveckling av angöringsmöjligheten. Arbetet
med att placera ut nya bryggor och/eller nya angöringar pågår under våren
2015.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturförvaltningen har genom förvaltningen initierat arbetet med
skärgård och nya bryggor/angöringsmöjligheter. Nämnden anser därmed
motionen vara besvarad.
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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§ 73

Dnr 2015–000144 800

Begäran om remissyttrande - motion om att anlägga
rörlig bro över Ronnebyån Fritid och kulturnämnden
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt
en begäran om remíssyttrnde gällande en motion från Willy Persson (KD)
angående bro/rörlig bro över ån vid Ronnebyhamn.
I kommunens utveckling historiskt sett har passagerarbåten från centrum till
Karön betytt mycket på den tiden. Den befintliga bron över ån vid
Ronnebyhamn har varit till diskussion bland allmänhet och politiker i många
år då den hindrar en utveckling av trafik på ån. En rörlig bro anses betyda
mycket positivt för besöksnäringen och de lite större fritidsbåtarna som då
kan komma fram till Brunnsparken. Mindre låga båtar har möjlighet att
komma ända fram till den nybyggda bryggan torget.
För Tarkett, ett äldre och större företag beläget vid Ronneby hamn och med
verksamhet båda sidor om ån, har broförbindelsen mycket stor betydelse. En
klaffbro skulle vara en möjlighet. Det finns de som går relativt fort och inte
skapar hinder för Tarketts verksamhet.
Motionsställaren vill med anledning av ovanstående
 utreda brofrågan vid Ronnebyhamn
 undersöka kostnaden med en rörlig bro
 undersöka brons betydelse för kommunens utveckling
 tillfråga och inhämta synpunkter från Tarkett. .
Bedömning
Möjligheten att transportera sig mellan centrum och hamnen och i
förlängningen ut i skärgården borde betyda mycket för utvecklingen av
turism, både extern som intern. För att tiden för brons öppnande blir minimal
ur bolagets aspekt bör frågan utredas ordentligt.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en utredning där
motionsställarens frågeställningar undersöks samt att en strategi tas fram
gällande åns användande.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP), Tomas Lund (SD) samt ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en utredning där
motionsställarens frågeställningar undersöks samt att ingå som en del i
arbetet med Översiktsplanen som pågår, den pågående utredningen gällande
Östra Piren och att en strategi tas fram gällande åns användande.
Översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
Protokollsanteckning:
Tomas Lund (SD) – Viktigt att se helheten i brofrågan i förhållande till
projektet Kv Kilen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 74

Dnr 2015-000101 805

Kalleberga 8:21, Folkets hus i Kallinge - Ansökan om
medfinansieringsbidrag för renovering av fastigheten.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Genom ordföranden i Folkets Hus Föreningen i Kallinge har en önskan om
medfinansiering från kommunen gällande standardförbättrande renovering
av fastigheten Kalleberga 8 21 1 Ronneby kommun inlämnats.
Styrelsen for Kallinge Folkets Hus har lämnat en ansökan till Boverket om
bidrag till allmänna samlingslokaler. Den totala kostnaden for
renoveringsbehovet är beräknat till 3 000 tkr.
För ett positivt beslut från Boverket krävs att kommunen åtar sig att
medverka I finansieringen av projektet med minst 30 procent av det
bidragsunderlag som Boverket fastställer i ärendet. Av ovanstående
anledning vill styrelsen för Kallinge Folkets Hus att Ronneby Kommun
beslutar att gå med som medfinansiär i projektet
Bedömning
Sedan tidigare pågår en diskussion kring samlingslokaler i Ronneby
kommun och dess kommundelar. På några orter är man väl försedd med
lokaler under olika föreningars huvudmannaskap men i Kallinge är det
endast Folkets Hus lokalerna som fyller funktionen av samlingslokal/
allaktivitetshus. Det finns samtidigt ett stort behov i Ronneby att hitta och
utse lokaler som kan få status av samlingslokal/allaktivitetsyta. Det samtalet
pågår inom FoK. En medfinansiering av denna storlek bör finnas med i
helheten över Ronneby kommuns samlingslokaler och diskussionen kring
detta bör tas i samband med budgetäskanden
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen
men påpekar behovet av en samlad diskussion kring samlingslokaler inom
Ronneby kommun och de investeringar som dessa lokaler genererar nu och i
framtiden. Fritid- och kulturnämnden ställer sig samtidigt positiva till
Kallinge Folkets Hus intentioner att rusta upp och renovera en funktionell
byggnad.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C),
Amani El Ali (S), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP), Tomas Lund
(SD), Rose-Marie Leksell (SD) samt ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen
och påpekar behovet av den diskussion kring samlingslokaler inom Ronneby
kommun och de investeringar som dessa lokaler genererar nu och i
framtiden, som förs i Fritid- och kulturförvaltningen.
Fritid- och kulturnämnden ställer sig samtidigt positiva till Kallinge Folkets
Hus intentioner att rusta upp och renovera till en funktionell byggnad under
förutsättning att bidrag erhålles från Boverket.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 75

Dnr 2015-000162 829

Crossbana
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
SMK Ronneby bedriver sedan år 2000 motocrossverksamhet på Sörbybanan
i Ronneby. På grund av ökad satsning, fler åkare och därtill höjd
bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att flytta verksamheten till
ett område längre ifrån bebyggda områden. När ungdomarna går upp till
klass MX2 och högre måste de söka sig utanför kommunens och länets
gränser då den befintliga banan inte är tillräcklig.
Förvaltningen tillsammans med föreningen har undersökt möjligheten att
bygga en ny motocrossbana i Hasselstad, i gamla grustaget på fastigheten
5:3. Generalläkaren och flottiljchefen F17 gav inget tillstånd att starta
verksamhet på denna plats.
Förvaltningen och föreningen har därefter undersökt ny plats längre norrut
från Hasselstad. På fastigheten 3:3. Detta område blev högaktuellt för
vattentäkt under hösten 2014 vilket innebär att vi fått lägga denna
undersökning vilande.
Vid 22:an finns ett tredje alternativ på fastigheten 5:17 där i nuläget det finns
en privat ägare som vill sälja. Markägare vid sidan om lämnar inte sitt
godkännande till planerna att anlägga crossbana. Dels med hänvisning till
skogsbruk samt dels störning på jakten. Möten med samtliga markägare har
skett i god mötesanda.
För att kunna bedöma bullerpåverkan från ny motocrossbana har
bullerutredningar under åren utförts på samtliga tre platser.
Bullerberäkningarna syftar till att visa om området runt det nya
motocrossområdet exponeras för bullernivåer överstigande gällande
riktvärden för buller från motorsport.
Motocrossbanan är inlagd i beräkningsmodellen med dagens höjddata. Det
vill säga att det inte är gjort någon ändring i terrängen på och vid
motocrossbanan.
Beräkningarna är på så vis ett konservativt estimat av bullernivåer då det är
naturligt att lägga den framtidiga banan på lägre höjd i terrängen. För att
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skapa bulleravskärmning i riktning mot bebodda områden vore det lämpligt
med till exempel bullervallar där det i dag är öppen terräng.
Bedömning
Föreningen har under många år (31) genomsökt kommunen på lämpligt
ställe att anlägga crossbana. Förutsättningen för att i det föreslagna området
vid 22:an anlägga en motocrossbana efter önskemål från SMK Ronneby är
bra. Föreningen är beredd att genomföra byggnation av crossbana enligt alla
riktvärden och normer. I investeringsbudgeten finns medel avsatta för 2015.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till att låta tekniska
förvaltningen gå in i förhandlingar med ägaren till fastighet 5:17 med syfte
att anlägga en motocrossbana enligt bilagan med genomförd bullermätning.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till att låta tekniska
förvaltningen gå in i förhandlingar med ägaren till fastighet 5:17 med syfte
att anlägga en motocrossbana med genomförd bullermätning.
________________
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§ 76

Dnr 2015-000160 821

Brunnsvallen
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
I investeringsbudget 2015 beslutad i KF ligger 8 000 tkr till konstgräsplan på
B-planen på Brunnsvallen, 1000 tkr till extra gräsyta på Brunnsvallen samt
sedan tidigare 600 tkr till ny beläggning på friidrottsbanan på Brunnsvallen.
Samråd har skett med föreningarna RBK, Gnistan och Iliria som har sin
huvudsakliga verksamhet på Brunnsvallen.
Kostnadsbilden inför äskandet av medel är framtagen genom att titta på
andra likvärdiga investeringar storleksmässigt. Tekniska förvaltningen har
tagit fram ritningar och WSP har på uppdrag av Tf gjort en ordentlig
undersökning kring möjligheten samt kostnaden för att anlägga konstgräs på
B-planen. Nuvarande plan är inte fullstor utan håller ett mått på ca 95x61.
För att en 110x65 med biyta för snö- och granulatförvaring ska inrymmas
måste dammen grävas om, stödmur mot sporthallen anläggas samt kulvertar
mm grävas om. WSPs kostnadsbild blir då ca 15000 tkr. Vid ett eventuellt
anläggande av konstgräs på A-planen blir kostnaden enligt WSP ca 9600 tkr.
Detta förslag har förkastats av föreningarna. Vid utförande det föreslagna
alternativet kommer en ekonomisk förstärkning att behövas vilket i så fall
måste äskas.
Bedömning
Alternativ 1) Konstgräs på A-plan = äska 2000 tkr + omläggning B-plan. Ny
placering längd- och höjdhopp. Ny bevattning.
Alternativ 2) Konstgräs på B-plan = äska 7000 tkr. Ny placering längd- och
höjdhopp. Ny 7-manna gräsyta. Ny bevattning. Ny bevattning A-plan.
Alternativ 3) Omläggning B-plan + ny 7-manna gräsyta + ny placering
längd- och höjdhopp. Ny bevattning A+B-plan. Kostnad ca 5000 tkr
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden kan inte efter kostnadsberäkningar genomföra den
av Kommunfullmäktige beslutade investeringen på Brunnsvallen utan ett
ekonomiskt tillskott. Fritid- och kulturnämnden för därför ärendet till
kommunstyrelsen.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Mikael Karlsson (S), Peter
Lindström (RP), Kranislav Miletic (S), Carlos Michea (V), Tomas Lund
(SD), samt ersättarna Christer Leksell (SD), Åke Tärntoft (C) samt Thommy
Persson (S).
Yrkanden
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Tomas Lund (SD)
bifall till alternativ 1: Konstgräs på A-plan = äska 2000 tkr + omläggning Bplan. Ny placering längd- och höjdhopp. Ny bevattning.
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar med instämmande av Claes DiurhuusGundersen(M) och Christer Stenström (M) bifall till liggande förslag med
följande förtydligande:
Att påbörja arbetet med ny 7-mannaplan omgående.
Att ansöka om ett tilläggsanslag för att påbörja arbetet med B-planens
gräsyta under 2015.
Föra diskussioner med föreningarna angående konstgräsytan på A-planen
och äska medel för detta.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller ordförande Lena Mahrles (FP)
yrkande.
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Mikael Karlsson (S) om ett
tillägg, att omedelbart påbörja ny 7-mannaplan.
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar med instämmande av Rose-Marie
Leksell (SD) att påbörja arbetet med B-planen och ny 7-mannaplan samt att
föra diskussioner med föreningarna angående konstgräsytan.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller Claes Diurhuus-Gundersens (M)
yrkande.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återföra delar av ärendet till
kommunstyrelsen då det inte går att genomföra den av kommunfullmäktige
beslutade investeringen på Brunnsvallen utan ekonomiskt tillskott.
Att påbörja arbetet med ny 7-mannaplan omgående.
Att ansöka om ett tilläggsanslag för att påbörja arbetet med B-planens
gräsyta under 2015.
Föra diskussioner med föreningarna angående konstgräsytan på A-planen
och äska medel för detta.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 77

Dnr 2015-000161 829

Skatepark - förslag på lämpliga platser för uppförande.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
I investeringsbudgeten för 2015 finns uppdraget att anlägga en
skatebana/park i Ronneby. Samtal har skett med föreningen gällande
placering och några förslag har inkommit. Samråd med Tekniska
förvaltningen har genomförts där möjligheten att samordna lekpark, boule
och skatepark diskuterats. I diskussionerna har även omkringliggande
faciliteter såsom belysning, toaletter mm kommit upp.
Bedömning
En skatepark bör förläggas i anslutning till andra aktiviteter där mötesplatsen
mellan vuxna, ungdomar och barn är i fokus. Anläggningen behöver inte
finnas vägg i vägg men ändå på bekvämt avstånd. Med fördel utesluter man
belysning vilket styr tiden för användande. Toaletter i närheten är positivt
men inte en absolut nödvändighet. Förslag på tänkbara platser är Hamnen,
Kilen, Brunnsvallen, Kockumhallen/Järnvallen, Dammen Stadshuset, P-plats
Knut Hahn, P-plats Snäckebacken samt ÖB. Samtliga platser är intressanta.
Det viktiga är att bestämma plats då detta avgör vad som ska placeras där.
Föreningens ledare och dess ungdomar ska vara med under utformningen av
skateparken. Detta innebär att man sakta men säkert bygger upp en
anläggning från grunden. En viktig faktor är underlaget då det bästa är en
gjuten platta att åka på. Asfalt är sämre och grus eller andra underlag är inget
alternativ. I förslagen på placering ovan finns alla varianter av underlag.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med tekniska förvaltningen planera och anlägga en skatepark i
samråd med föreningen. Alternativ på placering är Hamnen, Snäckebacken eller Pplats Knut Hahn.

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M)
och Christer Stenström (M).
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Yrkanden
Christer Stenström (M) yrkar att följande mening ska ändras enligt följande:
Föreningens ledare och dess ungdomar ska vara med i utformningen av
skateparken
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar om följande tillägg: att området runt
Slöjdhuset ska var med som en alternativ placering.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med tekniska förvaltningen planera och anlägga en skatepark i
samråd med föreningen. Alternativ på placering är hamnen, Snäckebacken,
p-plats Knut Hahns skolan samt området runt Slöjdhuset
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid– och kulturförvaltningen
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§ 78

Dnr 2012-000257 800

Avtal Tillträde till Brunnsbadet för Hotellets gäster och
anställda
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
De senaste åren har ett ettårigt avtal skrivits mellan Hotellets företrädare och
förvaltningen gällande tillträde för gäster och anställda på Ronneby
Brunnshotell till Brunnsbadet. Avtalet har haft som andemening att
underlätta för gäster att ha tillträde till badet och det ingår i marknadsföring
och rumspriser. Det som tillkommit som kostnad är åkbanden som utöver
tillträdesentré måste lösas för att använda rutschkanan. Gästerna och
personalen på hotellet har upplevt det som negativt att man drabbas av en
extra kostnad då man betalat för rummet. Hotellet har betalat en summa av
150 000 kr för gästernas tillträde till badet. Hotellet har haft en summa av
30 000 kr för att hantera åkbanden vars intäkt tillfaller Fritid- och kultur.
Denna intäkt är på ca 100 000 kr. Förvaltningen har föreslagit till
företrädaren för Brunnshotellet ett upplägg inför säsong 2015 där hotellet
betalar 200 000 kr för tillträde för hotellets gäster samt att hotellet får 2500
åkband att disponera efter eget initiativ. Företrädaren för hotellet har ställt
som motkrav en marknadsföringsavgift på motsvarande summa.
Bedömning
Erbjudandet kring ny summa och fria åkband underlättar hotellet hantering
och skapar god publicitet om det till exempel ligger fria åkband på kudden
och väntar. Marknadsföringsbiten är en övergripande kommunal diskussion
där Fritid- och kulturnämnden inte har budgetmedel att tillgå.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att erbjuda ett
avtal inför säsong 2015 med inriktning 200 tkr och 2 500 fria åkband. I annat
fall är det 150 tkr med en reducering av 30 tkr för försäljning av åkband
enligt tidigare avtal.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP).

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge Fritid- och kulturförvaltningen i
uppdrag att erbjuda ett avtal inför säsong 2015 med inriktning 200 tkr och
2 500 fria åkband. I annat fall är det 150 tkr med en reducering av 30 tkr för
försäljning av åkband enligt tidigare avtal.
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid– och kulturförvaltningen
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§ 79

Dnr 2015-000142 809

Begäran om remissyttrande gällande IT-strategi och
strategi för hållbar IT
Sammanfattning
Kommunikationschef Leif Söderlund har till Fritid- och kulturnämnden
översänt en begäran om remissyttrande gällande IT-strategi och strategi för
hållbar IT.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet.
________________
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§ 80

Dnr 2015-000088 800

Ronneby Horse center - avtal.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
I samband med avtalets förnyande och ny tidsperiod har vissa förändringar
skett gällande ekonomi. I det nya avtalet ligger kostnader för fasta avgifter
som vatten, el och återvinning/sophantering på kommunen och dess tekniska
förvaltning mot att det i det tidigare avtalet låg ett bidrag på 300 000 kr för
att föreningen skulle ta alla kostnader. Anläggningen är tidigare överförd till
tekniska förvaltningen mot en internhyra. Föreningen har i tidigare avtal haft
en hyra på 25 000 kr till kommunen
Bedömning
Kostnaderna för de fasta avgifterna ligger på ca 270 000 kr och
sammanräknat med den hyra på 25 000 kr som föreningen haft motsvaras det
av bidraget på 300 000 kr som i nuläget hanteras av Fritid- och
kulturförvaltningen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att en
överflyttning av budgetmedel på 300 000 kr görs från Fritid- och
kulturnämnden till Tekniska nämnden med anledning av ny avtalsskrivning
med Ronneby Ryttarförening.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) samt ledamot Teo Zickbauer (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden hemställer hos kommunfullmäktige om att en
överflyttning av budgetmedel på 300 tkr görs från Fritid- och kulturnämnden
till Tekniska förvaltningen med anledning av ny avtalsskrivning med
Ronneby Ryttarförening.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 81

Dnr 2015-000150 800

Kallinge Musikhus - projketbeskrivning
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Verksamheten bygger på att ungdomar erbjuds möjligheten att bilda egna
band med ledarstöd. Under de första åren bör en ledare vara med hela tiden.
Senare kan en ledare handleda flera band samtidigt, kanske i högstadiets
lokaler. Verksamheten ska också mynna ut i konserter och spelningar.
Sedan januari stöds verksamheten av kultur och fritidsförvaltningen och
Musik i Blekinge. Sex band finns i nuläget på Kallingeskolan som repar efter
skoltid. Sammanlagt övar ca 30 elever extra musik på sin fritid, samtidigt
som många andra visat intresse och ”står i kö”. Banden kommer göra sina
första framträdanden på Kallingeskolans öppet hus den tolfte maj. I höst
kommer musikhuset växa upp mot högstadiet. Här tillkommer ABF som en
tredje ekonomisk part. För högstadieelever blir det lättare med självständigt
arbete, vilket gör att flera band kan vara igång samtidigt.
Projektet vill utveckla musikhuset på Låg/mellanstadiet. Framförallt man
kunna erbjuda alla elever som vill spela en plats, men samtidigt öppna upp
bandverksamhet på Slättagårdsskolan. Rent musikaliskt finns det tankar att
starta en orkester som spelar filmmusik. Fördel med en orkester är inte har
ett begränsat antal medlemmar på det sätt som rockbanden har. På sikt skall
uppstartsverksamhet påbörjas i åk 1-2 som kretsar kring sång och rytmik,
också detta en frivillig verksamhet och en del i ”musikhuset”.
40 000 kr/år – Ronneby kommun
40 000 kr/år – Musik i Blekinge
Högstadieverksamheten
20 000 kr/år - ABF
Bedömning
Projektet är inriktat på att nå många aktörer och har en stor bredd.
Kulturskolan borde kunna vara en part i samarbetet för att få den naturliga
kopplingen vidare i utvecklingen.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar stödja projektet med 40 000 kr. (Stödet
belastar ansvar 413000, verksamhet 300 Ungdomsutveckling, projekt).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar stödja projektet med 40 tkr. (Stödet
belastar ansvar 413000, verksamhet 300 Ungdomsutveckling, projekt).
________________
Exp.
Peter Nilsson
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§ 82

Dnr 2015-000131 841

Begäran om remissyttrande över Medborgarförslag
från Ulf Ahlstedt gällande sensommarfestival
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Förslagsställaren vill ha en "Sensommarfestival" som avslutning på
sommaren. en hemkomstfest en kombinerad skördefest I Ronneby I början
av september baserad på musik, sång och dans för alla. Lokala körer, artister
och musiker ska framträda Där skall finnas allsång och dans i olika stilarter
på gator och torg Restauranger ska vara öppna, servering av kulinarisk mat
och dryck kan ske ute på gatorna Festivalen ska vara något helt nytt för
Sverige Festen skall präglas av livsglädje, känslor och gung med
smakupplevelser från sommarens skörd av frukter och bar samt ge glädje
och samhörighet alla åldersgrupper Detta kan också locka tillbaka de få
turister som fortfarande finns kvar I länet och ge handeln en "hostknuff"
Enligt förslagsställaren ska en festkommitté eller grupp baserad på ett brett
åldersspann sättas samman för att ge råd inför festivalen så att festivalen inte
bara blir en popfestival. Gammalt och nytt skall blandas
Bedömning
Nya festligheter vid nya tider på året är positivt och gynnar besöksnäring,
handel och olika övernattningsboenden. Initiativet välkomnas och tanken
med en höstfest är lockande.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till ett ytterligare arrangemang
som lyfter Ronneby som besöksort och där det gynnar olika aktörer i
samhället.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) samt ledamot Teo Zickbauer (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(41)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-05-13

Fritid- och kulturnämnden

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till ett ytterligare
arrangemang som lyfter Ronneby som besöksort där det gynnar olika aktörer
i samhället och översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 83

Dnr 2015-000006 800

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Länsstyrelsen i Blekinge Län – Kommunla kulturmiljöer.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsen § 95/2015 – Ansökan om investeringsbidrag till elkompressor till konstsnöanläggningen vid Karlsnäsgården.
Kommunstyrelsen § 96 – Ansökan om medfinansiering av nyritning av
orienteringskarta öster om Järnavik.
Kommunfullmäktige § 98/2015 – Årsredovisning 2014 för Ronneby
kommun samt fråga om ansvarsfrihet.
Kommunfullmäktige § 100/2015 – Besvarande av medborgarföslag
angående upprustning av Lotsutkiken på St Ekön, från Lars Gardell.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att belasta investeringskontot A413001
B61 C344 E30409 F66788 med 100 tkr för att täcka kostnaderna för att
åtgärda taket på Lotsutkiken, St Ekön.
Notera övriga delgivningsärenden till protokollet.
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 84

Dnr 2015-000007 800

Delegationsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet.
Delegationsbeslut:
Bräkne-Hoby Trädgårdsföreningen - avslag på ansökan om
arrangemangbidrag för att arrangeram ”Möte med våren” .
Kallinge Hembygds- och folkdansgille – avslag på ansökan om
arrangemangsbidrag för Valborgsmässofirande i Lönnamohagen.
Kallinge Folkets Hus – beviljas ett arrangemangbidrag om 7 000 kr för att
arrangera teaterföreställningar för barn och vuxna i Kallinge Folkets hus.
Ronneby biodlarförening – beviljas ett bidrag om 7 000 kr till torrdass vid
Stenstugan i Piskabacken.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsärenden till
protokollet.
________________
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§ 85

Dnr 2015-000005 800

Information och rapporter
Sammanfattning
Inga informationer och rapporter noteras till protokollet.
________________
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§ 86

Dnr 2015-000010 800

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Rundresan som var planerad att genomföras den 9 juni är flyttad till
onsdagen den 26 augusti. Presidiet får i uppdrag att planera genomförandet.
När det gäller utskick av kallelse till Fritid- och kulturnämndens ledamöter
och ersättare så skall den enligt § 10 i reglementet ”tillställas varje ledamot
och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet
senast fem dagar före sammanträdesdagen.”
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till
protokollet.
________________
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