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§ 87

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 88

Dnr 2015-000158 800

Målarbete - Fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson presenterar sig och lämnar en
redovisning om arbetet med målarbetet.
Det finns sex grundläggande principer vid målarbetet:


Vad vill vi ytterst nå?



Hur kommer vi dit och vilka åtgärder/aktiviteter måste vi
vidta?



Basera beslut på fakta



Fokusera på resultat istället för aktiviteter



Sätt upp mål där ni befinner er idag



Relatera kostnader med resultat.

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Johan Svedberg (S), Teo
Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Christer Stenström (M), Amani El Ali (S), Tomas Lund (SD), ersättarna
Thommy Persson (S), Thomas Svensson (S), Thomas Lähdet (MP) samt
Christer Leksell (SD).
Ordförande Lena Mahrle (FP) framför sitt och övriga ledamöters tack för
redovisningen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet
samt uppmanar ledamöterna att formulera förslag till mål.
________________
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§ 89

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 straegi för
hållbar IT. Under § 79/2015 beslutade fritid- och kulturnämnden att
bordlägga ärendet.
Kommunikationchef Leif Söderlind föredrar ärendet.
IT-strategin är det övergripande styrdokumentet för IT inom Ronneby
Kommunkoncern, hädanefter kallad Ronneby kommun, och utgör grunden
för prioritering och planering inom IT-området. IT-strategin syftar till att
utveckla områden där IT i högre utsträckning kan bidra till att Ronneby
Kommun når sin målbild.
Vision Ronneby Kommun
Ronneby Kommun skall vara en framgångskommun där befolkningen och
antalet arbetstillfällen ökar. Kommunen ska präglas av ett tillåtande,
lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna,
näringslivet och miljön står i fokus.
Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje enskild
individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en
attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala
servicen skall kännetecknas av valfrihet för den enskilde.
Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för
framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska
uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog
ges möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.
Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi
bevarar dess värden till efterkommande generationer. Ronneby behöver ett
tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg
framgångskommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-04

Fritid- och kulturnämnden

Kommunövergripande mål
Ronneby Kommun har utifrån sin vision och sina mål fastställt en budget för
2015. Kommunens förvaltningar- och verksamheter ansvarar för att anpassa
sina strategier, beslut och sitt operativa arbete så att de understödjer
kommunens övergripande mål.






Flera jobb
En bra skola
En bra miljö
Ekonomi i balans
En god folkhälsa

Grön IT är ett begrepp som under de senaste åren vidareutvecklats, vidgats
och ersatts med begreppet Hållbar IT. En svensk standard för Hållbar IT [ref
1], lanserades under 2014 och har lett till en tydligare definition av
begreppen Grön och Hållbar IT. Där har även erfarenheter och goda exempel
samlats på den miljönytta och de ekonomiska besparingar som
ett framgångsrikt arbete med Grön- och Hållbar IT kan leda till.
Hållbar IT betyder i korthet att man tillför ett miljöperspektiv och ett socialt
perspektiv till det ekonomiska som idag är det dominerande perspektivet för
alla organisationer.
Miljöperspektivet av Hållbar IT har två tydliga angreppssätt;
 Direkt - Minska på miljöpåverkan från användandet av IT. Flera
undersökningar visar på att hela livscykeln för tillverkning,
användning och återvinning av IT och Telekomprodukter i världen
står för 2-4% av alla klimatutsläpp.


Indirekt - IT som hjälpmedel fôr att minska på hela organisationens
miljöpåverkan. Genom effektiv användning av IT system så kan
klimatpåverkan från t.ex. transporter och fastigheter minskas med i
storleksordningen 15-20%.

Exempel på sociala perspektiv av Hållbar IT är:
 Arbetsmiljöaspekter av t.ex. distansarbete.
 Aktivt ställa krav på goda arbetsförhållanden i leverantörsledet vid
upphandling av IT.
Betydelsen av definitionerna ovan är att begreppet Hållbar IT innefattar allt
från hur datorhallar, datorer och skrivare väljs och drivs med minsta möjliga
miljöpåverkan till smartare energistyrning i fastigheter eller till hur IT
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system kan uinderlätta distansarbete samt vilka konsekvenser för
arbetsmiljön distansarbetet har.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Johan
Svedberg (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M), Peter
Lindström (RP), Tomas Lund (SD), ersättarna Thommy Persson (S), Christer
Leksell (SD) samt Kerstin Johansson (FP).
Ordförande Lena Mahrle(FP) framför sitt och övriga ledamöters tack för
redovisningen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet samt att
återaktualisera ärendet på sammanträdet i september.
________________
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§ 90

Dnr 2014-000062 875

Återremiss – Förslag att Ronneby kommun blir medlem
i Stiftelsen Blekinge Muséum
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet:
Fritids- och kulturnämnden har fått i återremiss av Kommunstyrelsen att ta
fram ett specificerat förslag på vad 400 000 kronor om året (utöver 100 000
kr till Saxemara båtvarv) i samverkan med Blekinge museum ska användas
till. Det är dock viktigt att påpeka att det är svårt att exakt bestämma vilka
summor som ska användas på respektive projekt – det är av vikt att kunna
vara flexibel och ”flytta” pengar om exempelvis nya arkeologiska fynd
skulle dyka upp. Pengarna bör användas till att söka större summor via
ansökningar och medel från andra aktörer. Pengarna måste också ha effekten
att publika insatser styrs till Ronneby kommun; exempelvis föreläsningar,
visningar, och publika grävningar, liksom att informationsflödet till
allmänheten säkerställs via exempelvis bloggar och pressinformationer.
Digitalisering av fynd bör också ha hög prioritet.
Med gemensamma satsningar får både Ronneby kommun och Blekinge
museum ut mer av insatta resurser än om separata satsningar gjordes.
400 000 kr är visserligen mycket pengar, men är samtidigt i ett större
perspektiv begränsade om de inte växlas upp. Bara att ta ned en grupp med
marinarkeologer på en högteknologisk båt med mätutrustning, 3D-scanners
och specialkameror kostar i storleksordningen minst 100 000 kr per dygn.
Bedömning
150 000 kr till 400 000 kr Gribshunden. Skeppet Gribshunden har mycket
stor potential som ett av världens bäst bevarade 1400-talsskepp. Pengar
behövs för att söka projektmedel, samordna aktörer (nationella och
internationella), ordna tillstånd, bokningar osv. Det är av stort intresse att få
till en digitalisering av vraket, liksom att ta fram olika typer av
informationsmaterial (informationstavlor på land, skolmaterial, app/film,
broschyr) mm. Även finansiering för konservering krävs. Undersökningar
för en permanentutställning bör göras, liksom att utvidgning av befintlig
tillfällig utställning.
150 000 kr till 400 000 kr Västra Vång. Arkeologiska
forskningsgrävningar är kostsamma eftersom det krävs både utrustning
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(scanners, grävmaskiner, metalldetektorer) och många mantimmar för att nå
resultat. En veckas arbete kostar i storleksordningen 150 000 kr, därtill krävs
konservering av hittade föremål. Mycket viktigt är givetvis det efterföljande
forskningsarbetet, dessutom tillkommer fyndförvaring, produktion av
trycksaker och informationsspridning. De diskussioner som förs om
eventuellt besökscentrum vid Björketorpsstenen och utveckling av en
historisk ”slinga” längs Johannishusåsen skulle också kunna innebära en del
insatser.
50 000 kr till 150 000 kr till antikvariskt arbete. Skulle någon typ av
Stadsmuseum bli verklighet är insatser i denna process tänkbara. Alternativt
antikvariska insatser med kommunens stora samlingar i bl.a. Kallinge.
50 000 kr till 150 000 kr övrigt. Ronneby är fullt av utvecklingsbara
historiska miljöer, som givetvis kan prioriteras. Heliga kors kyrka och
Drottning Margareta, Göholm och Puke, Brunnsparkseran, Bräkneåns
dalgång, Via Regia, hällristningar, industrihistoria (exempelvis
Emaljerverket). Även evenemang i samband med alla här ovan nämnda
områden är möjliga, jämför exempelvis förra årets 450-årsminne av Ronneby
blodbad.
Ett samarbetsprojekt av detta slag bör ses som en investering som utöver sitt
kulturvärde också betalar sig i ökad turistattraktivitet, ökad stolthet, ökat
antal arbetstillfällen och stora marknadsföringsvärden. Ronneby är en av
landets mest spännande platser för kulturmiljö och historia, vilket bör
utnyttjas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom hur föreslagna
400 000 kr kan fördelas per årsbasis och för ärendet tillbaka till
kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP) samt ersättarna Christer Leksell (SD) och Thommy Persson
(S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom hur föreslagna
400 000 kr kan fördelas per årsbasis och återsända ärendet till
kommunstyrelsen.
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________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 91

Dnr 2015-000064 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Förvaltnignschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson lämnar
en ekonomisk uppföljning/anslagsförbrukning t o m maj månad.
Prognosen för fritid- och kulturnämndens verksamhet beräknas i stort följa
budget. Enda verksamhetensområdet som går med beräknat underskott är
anläggningskostnaderna, vilket i nuläget kan täckas av budget från
bibiloteken där huvudbibliotket är stängt. Ytterligare oförutsedda kostnader
förutom Brunnsbadet kan inte inrymmas inom ram utan menlig påverkan på
verksamheten. Att några av de beslutade anläggningar fortfarande driftas och
sköts av fritid- och kulturnämnden påverkar budget och verksamhet negativt.
Handläggare Ingela Mattsson redovisar status på utbetalningar av
anläggnings- och verksamhetsbidrag.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (S) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C)
samt ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att kontot Övriga kostnader ska särredovisas så att
ev omprioriteringar kan göras i samband med kommande budgetarbete.
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 ekonomisk uppföljning/
anslagsförbrukning till protokollet samt att ge ekonom Elizabeth Olsson i
uppdra att ta fram en särredovisning av övriga kostnader.
________________
Exp.
Elizabeth Olsson
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§ 92

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. Vid Fritidoch kulturnämndens möte den 13 maj fanns en frågeställning kring
beräkningsgrund mm gällande utpekade bidragsförslag. Förvaltningen fick i
uppdrag att komplettera med uppgifter.
Bedömning
Förslagen från förvaltningen grundar sig på bidragsreglerna samt förslag på
nivå på bidrag. I regelverket ges möjlighet för föreningar att söka under
epitetet ”särskilda skäl”
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar:
a) bevilja bidrag enligt bilaga ”anläggningsbidrag” av granskade förslag.
b) bevilja bidrag enligt bilaga ”investeringsbidrag” av granskade förslag
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Christer Stenström (M) samt
ersättarna Christer Leksell (SD) och Thommy Persson (S).
Anders L Petersson anmäler att han inte deltar i beslutet gällande Leråkra
bygdegård.
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja anläggningsbidrag och
verksamhetsbidrag enligt redovisat förslag.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Ingela Matsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

14(31)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-06-04

Fritid- och kulturnämnden

§ 93

Dnr 2015-000163 8052

Regelverk för bidrag - förslag till översyn
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johanssson 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 föreningarna skulle kunna komma in med sina
ansökningar i slutet av året för att få sina bidrag utbetalade i januari. Fritidoch kulturnämnden beslutade vid nämndens möte den 13 maj 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.
Bedömning
Med nuvarande regelverk med sista dag för inlämnande av ansökningar den
31 mars kommer beslut och utbetalning under maj månad. Vid eventuella
återremisser kan några beslut och utbetalningar dröja till juni. I nuläget finns
möjlighet att begära förskott för föreningarna. Denna möjlighet har visat sig
vara en permanent hantering i några föreningar då verksamheten inte
överensstämmer med bidragsutbetalningar vilket får till följd att
föreningarnas verksamhet begränsas av osäkerheten kring storlek och beslut
gällande bidrag. I det nya förslaget grundas ansökan på föregående årsmöte
och inte som nu att kommunen väntar in nytt årsmöte.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom föreslagna ändringar i
regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag och för ärendet
vidare till kommunfullmäktige genom kommunstyrelsen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter
Lindström (RP).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom föreslagna ändringar
i regelverket gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag och att översända
ärendet till kommunfullmäktige för beslut.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 94

Dnr 2014-000123 860

Inriktning gällande verksamhet och drift av Gamla
Teatern i Ronneby
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-04-16, § 39,
att ställa sig positiv till att teckna ett internhyresavtal med Tekniska
förvaltningen angående delar av fastigheten Gamla Teatern. Förvaltningen
gavs i uppdrag att teckna avtal i andra hand med en eller flera föreningar
med verksamhet i Teatern. Förutsättningen för att Fritid- och kulturnämnden
ska teckna internhyresavtal är att budgetmedel, motsvarande årshyran,
tillförs nämndens budget. I förslaget till internhyresavtal ingick alla lokaler
utom den lokal som hyrs av Utbildningsförvaltningen, bostaden och en
konstnärsateljé.
Vid fritid- och kulturnämndens sammanträde 2014-08-27,§79, fattades
beslut om förslag till bl a tilläggsäskande till driftsbudgeten om 336 tkr, som
kompensation för de kostnader fritid- och kulturnämnden får vid tecknandet
av ett internhyresavtal för Teatern samt kompensation för att kunna hyra ut
lokaler till föreningar med verksamhet i Teatern. I budgeten för 2015 är
Fritid- och kulturnämnden kompenserad dels för ökade internhyror samt
även för bidragsdelen till föreningarna.
Fritid- och kulturnämnden beslutade ge föreningen Ronneby Folkteater i
uppdrag att till nämndens första sammanträde 2015 lämna en beskrivning av
hur föreningen vill utveckla sin verksamhet i de lokaler föreningen använder
i dag i Gamla teatern samt beskriva behovet av utökade lokalytor i
byggnaden. Beskrivningen skulle även omfatta vilka förändringar som
behöver göras i nuvarande och utökade lokaler.
Fritid- och kulturnämnden beslutar vidare att ärendet om inriktning gällande
verksamhet i Gamla Teatern hanteras enligt förslag. Under januari 2015
skickade föreningen Ronneby Folkteater in de begärda underlagen. Fritidoch kulturnämnden beslutade den 18 februari 2015 att föra över föreningens
skrivning av lokal- och verksamhetsutvecklingsplaner till den av nämnden
tillsatta gruppen för genomlysning av kulturella byggnader och dess
användande i framtiden.
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Bedömning
Det är fritid- och kulturnämndens intention att bidra till att en kontinuerlig
teaterverksamhet ska kunna drivas i Gamla Teatern genom ett avtal mellan
förvaltningen och Ronneby Folkteater. Om verksamheten ska kunna
utvecklas föreslås att även den lokal om 92,5 kvm som tekniska
förvaltningen idag hyr ut till Utbildningsförvaltningen, ska ingå i ett
internhyresavtal mellan fritid- och kulturförvaltningen och tekniska
förvaltningen. Investeringar kommer att krävas för att rusta upp en del av de
tillkommande lokalerna för teaterverksamheten. Fritid- och kulturnämnden
har därefter att ta ställning till
 om ett internhyresavtal även ska omfatta den lokalyta om 92,5 kvm,
som idag hyrs av Utbildningsförvaltningen
 om ett internhyresavtal ska omfatta alla ytor i byggnaden
 att äska medel för kostnader som kan uppstå för renovering och
ombyggnad av ytterligare lokaler i Gamla teatern.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt intentionen att:
 ett internhyresavtal även ska omfatta den lokalyta om 92,5 kvm +
30,0 kvm, som idag hyrs av Utbildningsförvaltningen
 att ett internhyresavtal ska omfatta alla ytor i byggnaden
 att äska medel för kostnader som kan uppstå för renovering och
ombyggnad av ytterligare lokaler i Gamla teatern.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S) Mikael Karlsson (S), Amani El Ali (S), Johan Svedberg
(S), Peter Lindström (RP), Anders l Petersson (C), Kranislav Miletic (S),
Rose-Marie Leksell (SD), Carlos Michea (V), samt ersättarna Thommy
Persson (S) och Thomas Lähdet (MP).
Yrkanden
Claes Diurhuus- Gundersen (M) yrkar att ärendet återremitteras med
motivering att det ska klarläggas var/vem som ska förvalta/äga fastigheten.
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till liggande förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande om
bifall till liggande förslag.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt intentionen att internhyresavtal
även ska omfatta den lokalyta om 92,5 kvm + 30,0 kvm, som idag hyrs av
Utbildnings-förvaltningen.
Internhyresavtalet ska omfatta alla ytor i byggnaden
Äska medel för kostnader som kan uppstå för renovering och ombyggnad av
ytterligare lokaler i Gamla teatern.
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen
Kommunstyreslen
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§ 95

Dnr 2015-000130 840

Begäran om remissyttrande gällande organisering av
besöksnäring utifrån tidigare framtagen strategi
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet:
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick 2015-01-19 en presentation kring
förslag på strategi och de två förslag till organisatorisk lösning för
besöksnäringen. KS AU beslutade ge kommundirektören i uppdrag att arbeta
vidare med förslaget och redovisa för- och nackdelar med de två förslagen
till organisation. Kommundirektören gav uppdraget vidare till utredare
Cecilia Birgersson på kommunledningsförvaltningen 2015-02-16. Kortfattat
består de olika förslagen av:
1). Flytta över ansvar och resurser för de delar av besöksnäringen som avser
turistbyråverksamhet, förmedling, försäljning och marknadsföring från fritidoch kulturförvaltningen till näringslivsenheten samt här samla det som är
kopplat till Visit Blekinge. I ansvaret inkluderas strategiarbete samt
samordning/samanställning av förvaltningsövergripande utredningsarbete
såsom utvecklingsmöjligheter och investeringar. Förslaget innebär samtidigt
att föreslå kommunstyrelsen besluta att tillskapa en heltidstjänst på
näringslivsenheten för arbete med besöksnäring alternativt att föreslå att
Fritid- och kulturförvaltningen i och med att de får färre arbetsområden och
ansvar flyttar över ekonomiska resurser motsvarande en heltidstjänst till
Näringslivsenheten för att arbeta med besöksnäring.
2). Befintlig organisation. Förstärka fritid – och kulturverksamheten med en
informatör/kommunikatör/marknadsföringstjänst (oavsett förslag 1 eller 2)
med uppgift att hantera all information gällande hemsida, Visit Ronneby och
Blekinge, kulturfoldrar, påsk – och sportlovskalendrar, övrigt
marknadsföringsmaterial samt vara ett stöd för turism – och
evenemangssamordnaren inom förvaltningen. Förslaget inkluderar det som
idag ligger på Näringslivsenheten om Visit Blekinge samt en komplettering
med marknadsförings/informatörstjänst inom befintlig budget.
Bedömning
I nuläget pågår rekrytering av kommunikatör till fritid- och
kulturförvaltningen. Uppdraget för denna person blir att samordna och
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utveckla marknadsföring, hemsidor, sociala medier mm inom förvaltningen i
samarbete med övriga förvaltningar och bolag. Inför 2016 föreslås från
förvaltningens sida en budgetförstärkning motsvarande en 100 %-ig
personell förstärkning inom turismen. Turismens naturliga koppling till
kulturen, sporten och fritidsaktiviteter samt turismens koppling till
besöksnäringen är vedertaget. Den digitala utvecklingen med bl.a
pekskärmar på flera ställen inom kommunen har sjösatts och prioriterats.
Olika fysiska platser för turisminformation är under uppbyggnad och
planering.
Nuvarande samarbete mellan näringslivsenheten och fritid- och
kulturförvaltningen ska fortsätta i samma positiva anda som i nuläget. Exakt
gränsdragning mellan enheterna är mycket svår och inte aktuell då arbetet
med turism förutsätter ett samarbete i de fall där ärenden/kontakter/uppdrag
ligger i ”gråzonen”.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ser ingen vinst med att ändra i organisation och
arbetssätt gällande turism och besöksnäring. Den pågående utveckling som
sker inom fritid- och kulturnämndens område och det rådande goda
samarbetsklimatet gör att frågorna hanteras och kommer att hanteras med
prioritet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter
Lindström (RP).
Yrkanden
Teo Zickbauer ((S) yrkar att under övriga frågor/ärenden ta upp frågan om
Turistbyrå.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen påtala
att nämnden inte ser någon vinst med att ändra i organisation och arbetssätt
gällande turism och besöksnäring. Den pågående utveckling som sker inom
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Fritid- och kulturnämndens område och det rådande goda samarbetsklimatet
gör att frågorna hanteras och kommer att hanteras med prioritet.
Ta upp ärendet gällande Turistbyrån under övriga frågor/ärenden.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 96

Dnr 2015-000036 810

Medborgarförslag om anlägga passage mellan E22 och
Skärsjön
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet:
Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt
ett medborgarförslag från Johan Heideman som föreslår att en passage ska
anläggas nedanför vägsträckan E22 och Skärsjön. Den befintliga stigen är
för smal, anses som obehaglig och i vissa fall riskabel att passera. Syftet med
ny passage är att göra spåret kring Skärsjön tillgängligare, attraktivare och
säkrare för allmänhet och skolor.
Bedömning
Att tillgängliggöra och säkra tillgången till platser/besöksmål ligger i allas
intresse. Tillgången till naturområden är en förutsättning för ett bra och
utvecklande friluftsliv.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom att en översyn sker gällande
passage till Skärsjön och förordar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
utreda kostnad och möjligheter inför budget 2016-17.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom att en översyn sker
gällande passage till Skärsjön och förordar att tekniska förvaltningen får i
uppdrag att utreda kostnad och möjligheter inför budget 2016-17 samt
översända ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 97

Dnr 2015-000164 805

Svenska OCD-förbundet - ansökan om bidrag
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet:
GCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge (tidigare OCD-föreningen
Ananke i östra Skåne och Blekinge) är enligt sekreteraren och ordföranden
en ideell lokalförening av Svenska CCD-förbundet. (tidigare Svenska OCDförbundet)
Inom föreningen finns utbildade stödgruppsledare som ideellt kan erbjuda ett
komplement till professionell behandling. Detta är en möjlighet som många
sjuka får avstå på grund av att de inte har möjligheten att finansiera
studiematerial och eventuella resekostnader. Ett bidrag till detta skulle enligt
skribenterna kunna förbättra livet för många.
Föreningen är även ute och föreläser på skolor och vårdutbildningar m.m.
Som brukarorganisation arbetar OCD-föreningen i östra Skåne och Blekinge
aktivt för att samverka med psykiatrin och kommuner i viktiga frågor.
Mycket av detta görs ideellt, och det medför vissa resekostnader.
Bedömning
Föreningen uppfyller inte kriterierna för bidrag enligt bestämmelser
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag från OCD förbundet
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag från OCD
förbundet.
________________
Exp.
Svenska OCD- förbundet OCD-föreningen Östra Skåne/Blekinge
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§ 98

Dnr 2015-000006 800

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Inbjudan till internationella ungdoms fotbolls turneringen Piekarczyk VM
2015.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende till
protokollet.
Ge förvaltningschef Tommy Johansson delegation på att bevilja bidrag för
resor till de föreningar/spelare som har erbjudits plats i laget som ska
representera Ronneby i fotbollsturneringen
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 99

Dnr 2015-000007 800

Delegationsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade unde mötet.
Deleagationsbeslut: IOGT- NTO beviljande av arrangemangsbidrag om
6 000 kr för att arrangera fyra allsångskvällar på Aspans kurs- och lägergård
i juli.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbeslutet till dagens
protokoll.
________________
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§ 100

Dnr 2015-000005 800

Information och rapporter
Inga informationer och rapporter notera till protokollet.
________________
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§ 101

Dnr 2015-000010 800

Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar att det finns
turistinformationsbroschyrer i Kulturcentrums foajé. Digitala pekskärmar är
inköpta och dessa kommer att sättas upp nästa vecka. Personal finnas på
plats i nuläget.
Vidare om en ny möjlighet att tillsammans med en lokal entreprenör föra
diskussioner om att öppna turistbyråverksamhet i samma lokal, fd Clarbergs,
där Turistbyrån funnit tidigare.
Näringslivschef Torbjörn Lind lämnar en redovisning från diskussioner och
ett avtalsförslag, mellan Ronneby kommun och Ninnie Sjösten Många
Bäckar Små, angående drift av fast turistinformation. Avtalsförslaget, med
bilaga, lämnas ut till ledamöterna.
Rose-Marie och Christer Leksell och Tomas Lund (SD) lämnar följande
skrivelser:
Sverigedemokraterna i Ronneby yrkar på att Kallinge Folkets Hus ej beviljas
bidrag till renovering av sin fastighet Kalleberga 8:21 i Kallinge så länge de
inte uppfyller kraven i bidragsreglerna.Att utestänga Sverigedemokraterna
med hänvisning till att vi är ett främlingsfientligt parti är inte förenligt med
dessa regler. Der bör även utredas om övriga Folkets Hus föreningar i
Ronneby kommun har samma inskränkta uppfattning. Då bör även dessa
undantas från bidragsrätten. Motion i ärendet är inlämnad till
kommunfullmäktige 2015-05-28.
Turistbyråns placering i Ronneby: Sverigedemokraterna i Ronneby yrkar på
attt turistbyrån snarast flyttar tillbaka till sin tidigare plats på Västar
Torggatan vid torget enligt motion lämnad till kommunfullmäktige 2015-0528.
Amani El Ali (S) tar upp en fråga gällande Tosia Bonnadagarna och den
person som har hand om platsfördelningen. Finns det något skriftligt avtal
som visar hur det ska genomföras och vilka promisser som gäller bemötande,
fördelning av försäljningsplatser, mm. Det är viktigt att värna om Ronnebys
företagare.
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Claes Diurhuss- Gundersen (M) och Amani El Ali (S) framför önskemål om
att en utveckling sker av Loppmarknaden i Brunnshallarna och vill se
avtalet.
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att både Fritid- och
kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen har avtal med Sture
Andersson gällande Loppmarknaden
Rose-Marie Leksell (SD) framför att en översyn av avtalen gällande Tosia
Bonnadagarna och Loppmarknaden bör ses över och att företagarna i
Ronneby ska prioriteras när det gäller bord/försäljningsplatser.
Thommy Persson, (S) ställer en fråga om en fotbollsplan, som ej används, på
norra Hulta och vem har ansvaret för denna plan?
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att det är fritid- och
kulturförvaltningen som äger denna fråga och att planen sällan används.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Anders L Petersson (C), Rose-Marie Leksell
(SD), Kranislav Miletic (S), Johan Svedberg (S), Carlos Michea (V), Amani
El Ali (S), Mikael Karlsson (S), Peter Lindström (RP), Christer Stenström
(M), ersättarna Christer Leksell (SD), Thommy Persson (S)
Yrkanden 1
Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Tomas Lund (SD) att
fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att undersöka om övriga Folkets
Hus Föreningar i Ronneby kommun (inte bara Kallinge Folkets Hus) vägrar
hyra ut sina lokaler till Sverigedemokraterna, om så är fallet yrkar
Sverigedemokraterna att dessa föreningar ej beviljas bidrag från Ronneby
kommun.
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar att Sverigedemokraterna själva ringer
till Folkets Hus föreningarna och undersöker om de får hyra deras lokaler
och att en redovisning sker på nästa sammanträde.
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Propositionsordning 1
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Claes Diurhuus-Gundersens (M)
yrkande att Sverigedemokraterna själva undersöker om de får hyra lokalerna.
Yrkanden 2
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar med istämmande av Rose-Marie
Leksell (SD), Christer Stenström (M) och Peter Lindström (RP) bifall till
Sverigedemokraternas yrkande om att komplettera med turistinformation på
Västra Torggatan enligt presenterat avtalsförslag.
Propositionsordning 2
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Yrkanden 3
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Mikael Karlsson (S) att en
utredning presenteras senast 2015-09-30 om en långsiktig placering av
turistinformation och att ordet huvudsakligen i sista meningen, i bilagan
stryks.
Propositionsordning 3
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Sverigedemokraterna själva får i
uppdrag att ringa till Folkets Hus föreningarna och undersöka om de får hyra
deras lokaler och att en redovisning av svaren sker på näsata sammanträde
Att komplettera med Turistinformation på Västra Torggatan och godkänna
avtalet mellan Ronneby kommun och Ninnie Sjösten Många Bäckar Små,
med en ändring i bilagan att ordet huvudsakligen tas bort och att en
utredning presenteras senast 2015-09-30 om en långsiktig placering av
turistinformationen.
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Reservation:
Amani El Ali (S) reserverar sig i beslutet gällande Turistinformation.
Protokollsanteckning:
S, V och MP anser att ärendet gällande turistbyråverksamheten hanterats på
ett ej acceptabelt sätt med exempelvis avtal presenterat vid sittande
nämndsmöte och beslut ska fattas vid samma möte.
________________
Exp.
Tommy Johansson, Fritid- och kulturförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31(31)

