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§ 105

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 106

Dnr 2015-000087 840

Turistverksamhet
Sammanfattning
Evenemangs- och turistsamordnare Jeanette Rosander lämnar information
från sommarens turistevenemang.
På turistinformationen i Clarbergs fastigheten har det varit tre informatörer
som stått för informationsarbetet. På Ronneby Brunn har det funnits
information under sex veckor. Turisterna har varit nöjda med informationen.
Inför nästa år ska ett helhetsgrepp tas gällande turistinformationen så att allt
fungerar och är igång på bra sätt vid säsongstarten.
Visit Ronneby som har information om evenemang, kartor, boenden mm är
en välbesökt webbplats. Ronneby har även haft ett broschyrställ på Stena
linds terminal och på fartygen.
Det har delats ut flyg- programblad till olika arrangemang i Ronneby med
omnejd.
Tosia Bonnadan fick i år konkurrens kvällstid av Hasslöfestivalen, men var
välbesökt på dagtid. Torsdagskvällens arrangemang på Brunnsvallen fick
mycket positiv respons. Tosia Bonnadan är ett viktigt arrangemang gör
Ronneby.
När det gäller de dramatiserade vandringarna så har de varit välbesökta.
Turisttåget var ett mycket positivt arrangemang. 24 platser finns och det har
varit många som nyttjat detta. Det har framförts synpunkter på att tåget inte
har gått på lörd-söndag. Förvaltningen kommer att se över detta till nästa år.
Viggens rastplats kommer att förse med turistinformation i boxar och med en
infotavla.
När det gäller Karön så har synpunkter framförts på öppettider och att det
varit abonnerat.
Kommunikatör Nina Giacomelli har tillsamman med länsstyrelsen påbörjat
en översyn av skyltar och kartor vid naturreservaten i kommunen.
Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar att förvaltningen håller på
med en uppdatering av kartor, skyltning till kommunens badplatser mm.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD), Anders
L Petersson (C), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S), Christer
Leksell (SD) samt Catharina Christensson (S).
Ordförande Lena Mahrle (FP) framför nämndens tack till Jeanette Rosander
för en bra information.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§ 107

Dnr 2015-000064 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar
ärendet.
Fritid-och kulturnämnden visar ett prognostiserat underskott om 533 tkr.
Sommarverksamheterna är inte avslutade och därmed råder viss osäkerhet.
I prognosen finns inte beräknat något överskott för slutbesiktning, Lugnevi.
En med genomlyst uppföljning kommer i samband med Tertial II per den 31
augusti 2015.
Väsentliga avvikelser mot budget:
300 tkr ej budgeterad kostnad för tf förvaltningschef 2015-09-01 2015-12-(31. (lön, dator, tel mm).
250 tkr lägre intäkter Brunnsbadet, på grund av dåligt väder.
150 tkr merkostnad mot budget för granulat som täcks från reserv.
130 tkr budgeterad merkostnad för ny turistinformation och pekskärmar
vilket får täckas från andra turistkonton.
100 tkr fördyrande div kostnader, larm, skadegörelse, nya lås, elavbrott
Brunnsbadet mm.
90 tkr kapitalkostnader, ej förbrukade investeringar.
För att prognosen ska hålla får inga ytterligare oförutsedda kostnader
inrymmas inom ram.
Att några av beslutade anläggningar fortfarande driftas och sköts av FoK
påverkar budget och verksamhet negativt.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Kranislav Miletic (S), Carlos
Michea (V), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson
(S) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar att fritid- och kulturnämnden ansöker
om kompensation från kommunstyrelsen avseende lönekostnaden för tf
förvaltningschef om 300 tkr, då nämnden ej kunnat påverka detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-20

Fritid- och kulturnämnden

Att presidiet får i uppdrag att se över gällande taxor för Brunnsbadet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer propositions på framförda yrkanden
och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunstyrelsen anhålla om
kompensation om 300 tkr avseende lönekostnad för tf förvaltningschef, då
nämnden ej kunnat påverka detta.
Presidiet får i uppdrag att se över kostnader och utgifter för Brunnsbadet.
I övrigt notera den ekonomiska uppföljningen till protokollet.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Lena Mahrle
Claes Diurhuus-Gundersen
Teo Zickbauer
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§ 108

Dnr 2015-000158 800

Målarbetet - Fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson presenterade vid Fritid- och
kulturnämndens möte den 4 juni 2015 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 aktivitet.
 Sätt upp mål där ni befinner er idag.
 Relatera kostnader med resultat.
Fritid- och kulturnämnden noterade redovisningen till protokollet och
uppmanade ledamöterna att formulera förslag till mål.
Vid Fritid- och kulturnämndens möte den 9 juni redovisades förslag på mål.
FoK beslutade att behålla det övergripande målet med följande tillägg:
Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till fritid och kultur och ska
utvecklas i samklang med övriga i samhället.
Fritid- och kulturnämnden beslöt samtidigt att anta följande mål:
 Idrotts- och kulturanläggningar ska vara välskötta, trygga och
tillgängliga så att alla trivs.
 Öka tillgängligheten för föreningar att boka lokaler och söka bidrag.
 Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och
ungdomsverksamheten upp till 13 år.
 Bredda idrotten-öka andelen unika utövare bland ungdomar.
 Mäta och öka andelen unika övernattningar.
 Tillgänglighet inom biblioteken och filialerna, såväl fysiskt som
digitalt ska utvecklas och bli en modern och digital mötesplats.
Fritid- och kulturnämnden gav i uppdrag till förvaltningen att återkomma
med indikatorer för målen till sammanträdet i augusti.
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Bedömning
 Idrotts- och kulturanläggningar ska vara välskötta, trygga och
tillgängliga så att alla trivs.
Viktigt att ta fram en underhålls- och investeringsplan. Öka
belysning. Vuxennärvaro.
 Öka tillgängligheten för föreningar att boka lokaler och söka bidrag.
Förslag till IT-strategi belyser medborgarens möjlighet att på olika
sätt kontakta kommunen i ett av fokusområdena.
 Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och
ungdomsverksamheten upp till 13 år.
Riksidrottsförbundet har flera utredningar och policys gällande
utslagning.
 Bredda idrotten - öka andelen unika utövare bland ungdomar.
Prioritera tider när förslag/ny förening startar.
 Mäta och öka andelen unika övernattningar.
Två mätinstitut är idag tongivande för mätningar. Visit Blekinge har
inte tagit ställning till vilket som ska användas. Vad är unika
övernattningar? Svårt mäta spontana besök hos vänner mm.
 Tillgänglighet inom biblioteken och filialerna, såväl fysiskt som
digitalt ska utvecklas och bli en modern och digital mötesplats.
Investering i fler pekskärmar, investerings- och underhållsplan.
Förslag till beslut
 Idrotts- och kulturanläggningar ska vara välskötta, trygga och
tillgängliga så att alla trivs.
Indikator: Enkäter till brukare samt stickprovsbesök.
 Öka tillgängligheten för föreningar att boka lokaler och söka bidrag.
Indikator: Mäta bokningar via webben.
 Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och
ungdomsverksamheten upp till 13 år.
Indikator: Mätning via enkät (förvaltningsgemensam)
 Bredda idrotten-öka andelen unika utövare bland ungdomar.
Indikator: Mätning via enkät (förvaltningsgemensam)
 Mäta och öka andelen unika övernattningar.
Indikator: Mäta övernattningar vid camping, gästhamn och
stugbyar.
 Tillgänglighet inom biblioteken och filialerna, såväl fysiskt som
digitalt ska utvecklas och bli en modern och digital mötesplats.
Indikator: Mäta digitala utlån, enkätundersökning.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter
Lindström (RP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta nedanståndende indikatorer: med
justeringen att mäta bokningar och bidragsansökningar via webben.


Idrotts- och kulturanläggningar ska vara välskötta, trygga och
tillgängliga så att alla trivs.
Indikator: Enkäter till brukare samt stickprovsbesök.
 Öka tillgängligheten för föreningar att boka lokaler och söka bidrag.
Indikator: Mäta bokningar och bidragsansökningar via webben.
 Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och
ungdomsverksamheten upp till 13 år.
Indikator: Mätning via enkät (förvaltningsgemensam)
 Bredda idrotten-öka andelen unika utövare bland ungdomar.
Indikator: Mätning via enkät (förvaltningsgemensam)
 Mäta och öka andelen unika övernattningar.
Indikator: Mäta övernattningar vid camping, gästhamn och
stugbyar.
 Tillgänglighet inom biblioteken och filialerna, såväl fysiskt som
digitalt ska utvecklas och bli en modern och digital mötesplats.
Indikator: Mäta digitala utlån, enkätundersökning.
________________
Exp.
Förvaltningschef
Ekonomienheten, Johan Sjögren
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§ 109

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 kulturnämndens förutsättning för budget 2016 är att kvarvarande
anläggningar inom FKN som ej överförts till tekniska förvaltningen blir
överförda senast 2015-12-31. Vid överföringstillfället 2014-2015 för övriga
anläggningar kvarstod Kockumhallen och Brunnsbadet på grund av att det
inte ansågs att befintlig underhållsbudget var tillräcklig. Nämndens mening
är att budgeterad driftskostnad (avräknat verksamhetskostnader) är den
summa som kan föras över till tekniska förvaltningen efter
överenskommelse.
Kommunfullmäktige har i målen tagit upp att utveckla turistverksamhet.
Nämndens mening är att en personalförstärkning ska ske. Idag finns 1,0
tjänst samt säsongsanställda motsvarande en tjänst under sommarmånaderna
Framtida utveckling
 Saxemara båtvarv med Stora Ekön, Dunsö och campingen kan
utvecklas till ett område som kan bli en publik- och besöksdragare.
Ett samarbete med Länsmuseet är etablerat.
 Informationsplatser med bred syn på informationsteknik skall få en
tydlig plats i arbetet.
 Besöksturism i Ronneby kommun och Blekinge samt turist i egen
kommun är områden som har stor betydelse för framtiden. Befintliga
stigar, leder och andra möjligheter att uppleva naturen ska
iordningställas och utvecklas. Skärgården med bryggor och
övernattningsmöjligheter på strategiska platser skall tas fram och
marknadsföras.
 Kulturen ska lyftas fram och marknadsföras som en framträdande
attraktionsplats i södra Sverige.
När det gäller översiktlig investeringsplan så ska två ärenden läggas till enligt
§ 103/2015.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

12(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-20

Fritid- och kulturnämnden

En komplett teater, i befintliga lokaler ska uppföras senast 2017 till en kostnad om
2 miljoner kronor och med nya stolar under budgetåret 2016.
Ett kultur/fritid – aktivitetshus där konsertlokal, muséum, bibliotek, turism, simhall
och idrotts/sporthall ska ingå, ska projektera och påbörjas senast 2020 till en
kostnad om 75 miljoner kronor.

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
samt Teo Zickbauer (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna plan för budget och
investeringar med ett tio-årigt perspektiv med följande tillägg:
En komplett teater, i befintliga lokaler ska uppföras senast 2017 till en kostnad om
2 miljoner kronor och med nya stolar under budgetåret 2016.
Ett kultur/fritid – aktivitetshus där konsertlokal, muséum, bibliotek, turism, simhall
och idrotts/sporthall ska ingå, ska projektera och påbörjas senast 2020 till en
kostnad om 75 miljoner kronor.

________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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§ 110

Dnr 2015-000113 805

Mor Oliviagården ansöker om verksamhetsbidrag
Sammanfattning
Kultursekreterare Kirsti Emaus föredrar ärendet.
Ideell förening för Mor Oliviagården söker verksamhetsbidrag för 2015 om
176 000 kronor.
Föreningens verksamhet i Mor Oliviagården med sin placering i
kulturkvarteren utgör ett inslag i kommunens kultur- och turistverksamhet.
Föreningen är i huvudsak inriktad på hantverk och kultur och arrangerar
mindre utställningar i huset. I anslutning till Mor Olivagården har föreningen
en örtagård och ”våffelbod”.
Föreningen avser att använda bidraget till hyra av Mor Oliviagården, porto i
samband med medlemsutskick samt andra administrationskostnader,
materialkostnader för hantverksgrupp och till extra kostnader för SFI elever
som behöver extra stöd för att lära sig svenska
Förslag till beslut
Ideell förening för Mor Oliviagården beviljas ett verksamhetsbidrag om
15 000 kronor under förutsättning att ansökan kompletteras med en
revisionsberättelse.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Johans Svedberg (S), Teo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP),
tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD),
Catharina Christensson (S)m samt ersättare Thomas Lähdet (MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ideell förening Mor
Oliviagården ett verksamhetsbidrag om 15 tkr under förutsättning att
ansökan kompletteras med en revisionsberättelse.
________________
Exp.
Ideell förening för Mor Oliviagården
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§ 111

Dnr 2015-000165 805

Ronneby Folkteater – bidrag/redovisning
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet tillsamman
kultursekreterare Kirsti Emaus med ekonom Elizabeth Olsson.
Ronneby folkteater sökte verksamhetsbidrag för 2015 om 645 000 kronor.
Vid Fritid och kulturnämndens sammanträde 2015-04-16 beviljades
föreningen 200 000 kronor enligt § 51/2015.
Föreningens ansökan är på totalt 645 000 kronor vilket motsvarar nästan
70 % av 2015 års verksamhets- och arrangemangsbidrag som är på 950 000
kronor.
Av årets verksamhetsbidrag återstår 197 000 kronor. För återstående del av
budgetåret beräknas ca 65 000 kronor för kommande ansökningar.
Ekonom Elizabeth Olsson lämnar en redovisning över sina reflektioner
angående Ronneby Folkteater.
Förslag till beslut
Ytterligare beviljande av bidrag kan ske först efter att den ekonomiska
granskning nämnden har begärt enligt § 51/2015 är genomförd.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP), Johan Svedberg (S),
tjänstgörande ersättarna Stefan Jonasson (M), Thommy Persson (S), Christer
Leksell (SD) samt ersättarna Kerstin Johansson (FP) och Tomas Lähdet
(MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet och uppmana
Ronneby Folkteater att inkomma med en fullödig budget för 2015 som
tydliggör de olika delarna inom verksamheten.
________________
Exp. Ronneby folkteater
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§ 112

Dnr 2014-000123 860

Inriktning gällande verksamhet och drift av Gamla
Teatern i Ronneby
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Fritid- och kulturnämnden beslutade den 4 juni 2015 enligt intentionen att
internhyresavtal även ska omfatta den lokalyta om 92,5 kvm + 30,0 kvm,
som idag hyrs av Utbildningsförvaltningen och att internhyresavtalet ska
omfatta alla ytor i byggnaden. Enligt beslut ska medel äskas för kostnader
som kan uppstå för renovering och ombyggnad av ytterligare lokaler i Gamla
teatern. Under juli var presidiet inbjudna till teatern för information kring
förslag på ombyggnader enligt ritningsbilagor. Ett möte är inplanerat till den
21 augusti 2015 med representanter för tekniska förvaltningen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utsedd lokalgrupp för inventering av
kulturutvecklingen får i uppdrag att träffa styrelsen i Ronneby Folkteater för
att fortsatt utreda vilken inriktning teaterverksamheten ska ha i Ronneby
kommun.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (M) ledamot Peter Lindström (RP) samt ersättare
Thomas Lähdet (MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utsedd lokalgrupp för inventering av
kulturutvecklingen får i uppdrag att träffa styrelsen i Ronneby Folkteater för
att fortsatt utreda vilken inriktning teaterverksamheten ska ha i Ronneby
kommun
________________
Exp.
Ronneby Folkteater
Förvaltningschef

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(33)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-08-20

Fritid- och kulturnämnden

§ 113

Dnr 2015-000200 841

Tosia Bonnadan - framtidsutveckling
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Varje år fyller 500 knallar stadens gator och torg i Ronneby. De lockar
100 000 besökare till marknaden som startade 1850. En gång om året, den
tredje bönedagen tilläts allmogen (allmänheten) att dricka brunn. De var
hänvisade att göra det innan kvart över sju på morgonen för då kom de "fina"
brunnsgästerna. Efter brunnsdrickning blev det kyrkobesök och resten av
dagen roade de sig av hjärtans lust.
Snäckebacken var platsen för folknöjet. Reveljen ljöd över staden,
marknadsfolk fanns på plats liksom tivolit och för bönderna som bara kom
till staden en gång om året var det en stor fest!
Tosia bonnadan var ett stort arrangemang. Men intresset dalade. Det blev
krigstid och folk hade inte längre tid att tänka så mycket på nöjen. Tosia
Bonnadan höll på att glömmas bort. Men 1944 tog Nils Ohrstedt tag i idén. I
samband med en stor fritidsutställning pånyttföddes Tosia Bonnadan.
"Nämnden för kulturell beredskap" arrangerade utställningen och därför var
det naturligt att det under Tosia Bonnadan skulle förekomma lite extra
kulturella inslag. Det blev en succé, nästan 40 000 människor kom. Tosia
Bonnadan beslöts bli en tradition varje år - den andra helgen i juli.
Året därpå kom hela 100 000 människor för att roa sig på Blekinges största
marknad.
Under åren flyttades Tosia Bonnadan festligheter från Snäckebacken till
torget, därifrån till platsen där gamla folkskolan låg och Strandgatan.
När det blev för trångt även där flyttades evenemanget till Karlstorpsplanen.
1984 flyttades Tosia Bonnadan åter till centrum. I dagsläget ansvarar Fritidoch kulturnämnden för arrangemanget.
Bedömning
Arrangemanget Tosia Bonnadan är en mycket stor publikdragande händelse i
Ronneby och måste därför utvecklas i rätt riktning. Det finns en risk att
tingeltangel tar överhanden och att det traditionella får stå tillbaka. De senast
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åren har marknaden utökats med en dag, torsdagen, vilket blev en succé
2015 trots dåligt väder. Förvaltningen har arbetat för att hitta tillbaka till den
genuina hantverksmarknaden men inte kommit ända fram. Ett stort utbud av
karuseller, tombola mm finns på marknaden. Synpunkter finns på
placeringar av marknadsstånd och karuseller samt organisationen kring
marknaden Det är av stor vikt att en tydlig strategi för utvecklingen av Tosia
Bonnadan kommer fram och att besökarantalet bibehålls och helst ökar.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att
se över befintlig organisation kring Tosia Bonnadan samt att presentera en
strategi för att ytterligare lyfta arrangemanget. Förslaget skall presenteras för
nämnden senast årsskiftet 2015/16.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Tomas Lund (SD) samt tjänstgörande ersättare
Kerstin Johansson (FP).
Yrkanden 1
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar att gruppen ska bestå av tre ledamöter
eller ersättare och en tjänsteman.
Propositionsordning 1
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.
Följande förslag på ledamöter lämnas:
Claes Diurhuus-Gundersen (M) föreslår Stefan Jonasson (M)
Tomas Lund föreslår Rose-Marie Leksell (SD)
Teo Zickbauer (S) föreslår Thommy Persson (S) och Johan Svedberg (S).
Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) föreslår Teo Zickbauer (S).
Yrkanden 2
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar att Stefan Jonasson (M) Rose-Marie
Leksell (SD) utses som ledamöter i gruppen.
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Teo Zickbauer (S) yrkar att oppositionen får lämna sitt förslag den 26
augusti 2015.
Propositionsordning 2
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att Fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar tillsätta en arbetsgrupp, bestående av
Stefan Jonasson (M), Rose-Marie Leksell (SD) en ledamot från oppositionen
samt en tjänsteman, med uppdrag att se över befintlig organisation kring
Tosia Bonnadan samt att presentera en strategi för att ytterligare lyfta
arrangemanget. Förslaget skall presenteras för nämnden senast årsskiftet
2015/16.
Presidiet får i uppdrag att formulera beskrivning av uppdraget.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att säga upp och avsluta det
muntliga avtal som finns med nuvarande arrangör samt att involvera
Ronneby handelsförening i arrangemanget.
________________
Exp.
Förvaltningschef
Evenemangs- och turistsamordnare
Stefan Jonasson
Rose-Marie Leksell
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§ 114

Dnr 2015-000199 841

Turisttåget - Ronneby expressen
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Inför säsongen 2015 köptes ett turisttåg in av förvaltningen för att trafikera
mellan torget-brunnsbadet-brunnen-Karöbryggan. Fyra turer per dag under
vardagar har genomförts. Avgiften har varit en 0-taxa under denna prövotid.
Förare har varit totalt fem personer varav tre arbetat per timme och två som
finns i organisationen. Förvaltningen har ställt högre krav på utbildningen
för förarna än vad lagen kräver.
Bedömning
Tåget har rönt stor uppskattning i samhället och de flesta turer har varit
fullbelagda. 0-taxan har upplevts mycket positivt och med den har
pengahantering och dess risker eliminerats. Antalet dagar i veckan kan
utökas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag inför säsong
2016 att schemalägga turer alla dagar i veckan under säsong. På takdelen av
vagnarna ska det finnas möjlighet för annonsering. Det ska vara möjligt att
som företag eller annan organisation hyra tåget med chaufför utanför
turlistan under förutsättning att kostnadstäckning sker.
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
turisttåget under planerade turer under säsongen
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S) samt tjänstgörande ersättarna Christer Leksell (SD) och
Kerstin Johansson (FP).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Claes Diurhuus-Gundersen
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(M) och tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) att 0-taxa ska gälla
för turisttåget under planerade turer under säsongen.
Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar att en taxa om 20 kr/resa
ska tas ut.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att Fritid- och kulturförvaltningen bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande
om att 0-taxa ska gälla för turisttåget.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag inför säsong
2016 att schemalägga turer alla dagar i veckan under säsong.
På takdelen av vagnarna ska det finnas möjlighet för annonsering.
Det ska vara möjligt för företag eller annan organisation att hyra tåget med
chaufför utanför turlistan under förutsättning att kostnadstäckning sker.
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att 0-taxa ska gälla för
turisttåget under planerade turer under säsongen.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 115

Dnr 2015-000193 808

Förslag till avtal mellan Ronneby kommun och
Fredriksbergs bollklubb, Lugnevi
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. Tillsamman med
kommunjurist Anna-Clara Eriksson.
Hösten 2011 skrevs ett avtal med Fredriksbergs BK gällande nyttjanderätt av
del av fastigheten Ronneby 24:7. Avtalstiden är 2012-01-01 – 2021-12-31
och gäller skötsel av Lugnevi Isarena.
I avtalet under § 4.3.2.3 står inskrivet ”Efter två säsonger görs en översyn
och ges en möjlighet till omförhandling av de ekonomiska förutsättningarna
avseende driftbidrag och driftkostnader.”
Fredriksbergs BK har i en uppsägning daterad 25 juni 2013 sagt upp avtalet
för omförhandling av nuvarande villkor. Vid en situation där
överenskommelse ej kan uppnås ligger uppsägningen till grund för
avbrytande av avtal.
Vid ett möte med föreningen i augusti 2013 mellan anläggningsansvarig,
förvaltningschef och delar av FBKs styrelse samt vid ett möte med presidiet i
september 2013 framlades ett antal punkter som grund för diskussion.
Under 2014 har ytterligare samtal kring skötsel, brister mm genomförts
mellan dels FBK och förvaltningen men de flesta samtalen har varit med
tekniska förvaltningen som ägare av anläggningen.
Föreningen har under åren mellan starten av ny anläggning 2011och dags
datum expanderat från ett lag till 6 lag varav ett är ett flicklag. Föreningen
har ca 350 medlemmar varav ca 110 är aktiva. Statistiken för användningen
är sammanlagt mer än 30 000 besök årligen. Allmänheten står för 20 000,
skolorna för 5300, FBK för 4000 och övriga (andra föreningar, företag mm)
för 1000 besök. Anläggningen har fått stort genomslag i bandysverige och i
rikspress. FBK har stått som arrangörer av VM för u15, landskamp Kanada
och elitmatch Hammarby-Vetlanda.
Inför och efter har föreningen förädlat isarenan för enligt deras beräkning
5000 tkr varav sponsormaterial 1000 tkr, ideella timmar 1200 tkr och
underentreprenörer 4700 tkr. Under säsong 14/15 har läktare, bås och
bollplank byggts med motsvarande 100 tkr i kostnad.
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Föreningen gör enligt egen uträkning ideella timmar under säsong på
motsvarande 300 tkr för att klara den stora nyttjandegraden, öppettider och
skötsel. Bemanning är under säsong måndag-torsdag 7-22, fredagar 8-18 och
lördag-söndag 8-20. 94 timmar per vecka varav 44 är förlagda på kväll och
helg.
Föreningen föreslår att avtalet bör ändras till ett rent bemanningsavtal. En
högre ersättning ska garanteras, fasta tider som ska vara uppfrysta,
maskinpark ska ägas av kommunen. Föreningen pekar också på att en stor
förbättringspotential för att förbättra och effektivisera driftkostnaden finns
men då krävs investeringar.
Bedömning
FBK har på ett förtjänstfullt sätt drivit och förvaltat det uppdrag man genom
avtal tagit på sig. Från föreningens sida har ett mycket stort antal ideella
timmar lagts ner på att få isytan i bra skick, inreda byggnad med toaletter,
möteslokaler, omklädningsrum mm. Som utgångsläge för avtalsskrivning har
en samstämmighet rått kring avtalets innehåll och utformning. Under de fyra
år anläggningen varit i drift har den höga utnyttjandegraden blivit påtaglig
och med den ställs större krav på föreningen än vad som från början var
tänkbart
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom nytt avtalsförslag och
för det vidare till kommunstyrelsen. Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa
en garanti för säsongen 2015/16 på 400 tkr i det driftbidrag som FBK får för
sin skötsel av anläggningen.
Deltar i debatten
Ordförande Claes Diurhuus-Gundersen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S),
Peter Lindström (RP) Lena Mahrle (FP), Carlos Michea (V), samt
tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Lena Mahrle (FP) yrkar bifall till en garanti för säsongen 2015/16 om
400 tkr i det driftbidrag som FBK får för sin skötsel av anläggningen, samt
att kommunjuristen får i uppdrag att omförhandla avtalet enligt kommunens
standard, i samråd med Fredriksbergs BK.
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 kulturförvaltningen beslutar att en garanti för säsongen 2015/16
om 400 tkr i det driftbidrag som FBK får för sin skötsel av anläggningen.
Att kommunjuristen får i uppdrag att omförhandla avtalet i enlighet med
kommunens standard. i samråd med Fredriksbergs BK
________________
Exp.
Kommunjurist Anna-Clara Eriksson
Fredriksbergs BK
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§ 116

Dnr 2015-000196 880

Nationella Digitala Biblioteket (NDB)
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Ett flertal folkbibliotek och länsbibliotek i Sverige har samordnat sig en ny
förening, Nationella Digitala Biblioteket (NDB), för att ta fram en nationell
web för folkbiblioteken. Detta gör man eftersom det enda alternativ som
finns idag är att köpa in webtjänsten via ett företag (Axiell) som helt
dominerar marknaden. Föreningens mål är att bygga en gemensam web med
lokala anpassningsmöjligheter.
Bedömning
Fritids- och kulturnämnden förslår till kommunfullmäktige att fatta beslut
För att Ronneby bibliotek i framtiden ska kunna utnyttja de webtjänster som
tas fram inom föreningen krävs att Ronneby kommun också blir medlem i
den samma. Beslut om medlemskap för kommuner ska enligt 3 kap. 9§ 9och
16§ kommunallagen, tas av kommunfullmäktige.
Beslut att gå med i föreningen kommer att föreslås respektive
kommunfullmäktige av alla kultur- och biblioteksavdelningar i det regionala
samarbetet inom Blekinge och Kronoberg (överenskommelse vid
bibliotekschefsmöte i Växjö 21 maj 2015)
Medlemskap kostar 10 öre per år och invånare, vilket för Ronnebys del blir
2820 kr per år.
Medlemskapet innebär ingen förbindelse att vara med och finansiera den
gemensamma webben. Kommunjuristen kommer att inför mötet den 20
augusti att göra ett utlåtande kring alternativen i beslutsförslaget.
Förslag till beslut
Alt 1) Fritids- och kulturnämnden förslår till kommunfullmäktige att fatta
beslut om medlemskap i Nationella Digitala Biblioteket (NDB)
Alt 2 Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett medlemskap i Nationella
Digitala Biblioteket (NDB)
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Claes Diurhuus-Gundersen (M) samt
tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar på återremiss för att få fram mer fakta
i ärendet.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (F) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för att få fram
mer fakta innan beslut tas i ärendet.
________________
Exp.
Fritid- oh kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 117

Dnr 2015-000195 880

Biblioteksplan - förslag till ny plan
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet
Ronneby kommun har en biblioteksplan som var giltig t.o.m. 31/12-2014
och den behöver därmed revideras eller omarbetas. I den nya bibliotekslagen
står bland annat följande:
17 § Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet
på biblioteksområdet.
Kommunens, inte folkbibliotekets ansvar.
Det åligger således varje kommun och landsting att anta en biblioteksplan.
Men som det har sett ut tidigare så har det ofta varit folkbiblioteket som fått i
uppgift att göra en biblioteksplan och planen har då ofta kommit att bli en
folkbiblioteksplan och inte den heltäckande kommunala biblioteksplan som
var tänkt. De övriga kommunala biblioteks-verksamheterna saknas många
gånger i planerna och samverkan med andra bibliotek är inte alltid beskriven.
Oklart om innehåll och funktion.
När första lagen om bibliotekens planer trädde i kraft 2005 uppstod en viss
förvirring kring vad det egentligen skulle stå i dem. Regering hade lämnat
hela ansvaret till kommunerna och landstingen att utforma dem.
Konsekvens.
Biblioteken ansöker om bidrag från Statens Kulturråd varje år och Ronneby
kommun brukar beviljas ca 70.000 kr. I år finns följande text med i ansökan:
Inför ansökningsomgången 2015 måste kommunerna enligt lag ha en
politiskt antagen biblioteksplan. Saknas en plan ska beslut om att en sådan
kommer att tas fram lämnas till Kulturrådet senast den 15 december 2015.
Om det varken finns en färdig plan eller beslut om att ta fram en plan kan
kommunen bli tvungen att återbetala hela eller delar av bidraget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att skapa en
grupp med syfte att uppdatera nuvarande biblioteksplan. Redovisning av
uppdraget skall ske senast mars 2016
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att skapa en
grupp med syfte att uppdatera nuvarande biblioteksplan. Redovisning av
uppdraget skall ske senast mars 2016.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§ 118

Dnr 2015-000194 805

Ronneby Rugby club - ansökan om bidrag
Sammanfattning
Under helgen 4-5 juli deltog Ronneby Rugby Club i slutspel damer 7-manna
i Borås. Föreningen hade i samband med detta slutspel kostnader för hyra av
minibussar och boende 2 nätter på minihotell. Totalt 13 900 kr.
Föreningen har gjort ett stort arbete med att utveckla ungdomsverksamheten
samt dam/flickverksamheten och påvisar goda resultat.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 10 000 kr i stöd för
deltagandet i Slutspel damer 7-manna. Fritid- och kulturnämnden påpekar
dock vikten av att ansökan om medel skall behandlas i nämnden före det att
kostnaden uppstår.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamot Claes Diurhuus-Gundersen (M) samt
tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Tomas Lähdet (MP).
Yrkanden
Claes Diurhuus-Gundersen (M) 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 att bevilja Ronneby Rugby Club ett
bidrag om 10 tkr som stöd för deltagandet i Slutspel damer 7-manna.
Fritid- och kulturnämnden påpekar dock vikten av att ansökan om medel
skall behandlas i nämnden före det att kostnaden uppstår.
________________
Exp.
Ronneby Rugby Club
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§ 119

Dnr 2015-000006 800

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
KS § 198/2015 – Risk och sårbarhetsanalys, klimatanpassning.
KS § 219/2015 – Ansökan om kommunalt medfinansieringsbidrag vid
standardförbättrande renovering av fastigheten Kalleberga 8:21 i Ronneby
kommun.


Kulturrådet – Beslut om beviljande av 70 tkr för inköp av litteratur
till folk- och skolbibliotek.



Länsstyrelsen i Jönköpings län- Ersättning för att stärka och utveckla
verksamheten med flyktingguider och familjekontakter enligt§ 37a
förordning 2010:1122.



Boverket – Beslut om bidrag enligt förordningen (1996:1593) om
bidrag till allmänna samlingslokaler, Ronneby Kalleberga 8:21,
ansökan avslås.



Gustav Arnolds sällskapet – nedläggning av verksamheten.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 120

Dnr 2015-000007 800

Delegationsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under mötet.


Heliga Kors Gospel har beviljats ett arrangemansbidrag om 3 tkr för
konsert med Heliga Kors Gospel och Bodekull Gospel & Jazz
Orchestra på Ron den 8 mars 2015.



Svenska CSA föreningen har beviljats ett arrangemangsbidrag om
10 tkr för anordnande av ”Slaget vid Balls Bluff 1861” den 6-7
september 2015.



Sångkörende Decibellerna har beviljats ett arrangemangsbidrag om
9 tkr för att arrangera körläger och konsert ”Oväntade möten” på
Kulturcentrum den 4 oktober 2015.



Blekinge Spelmansförbund har beviljats ett arrangemangbidrag om
4 tkr för att arrangera Spelmansstämma i Lönnamohagen den 15
augusti 2015.



Teater Kontur har beviljats ett arrangemangsbidrag om 10 tkr för
produktionskostnader till föreställningen ”Den olycklige danske
prinsen”.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens
protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Information och rapporter
Inga informationer och rapporter finns att notera till dagens protokoll.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Övriga frågor/ärenden
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (FP) framför sitt, övriga ledamöter och ersättares
tack till Tommy Johansson för ett mycket gott samarbete och önskar lycka
till i framtiden.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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