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§ 149

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 150

Dnr 2015-000064 042

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Sammanfattning
Ekonom Elizabeth Olsson föredrar ärendet. Fritid- och kulturnämnden visar
ett prognostiserande underskott om ca 300 tkr mot budget. Planerad åtgärd
för att få budget i balans är att täcka underskottet genom återhållsamhet med
kvarvarande anslag för föreningsbidragen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Teo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Christer Stenström (M), Mikael
Karlsson (S), Johan Svedberg (S) samt ersättare Thomas Svensson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisning till protokollet.
________________
Exp.
Ekonomienheten
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§ 151

Dnr 2015-000216 829

Ronneby Navigationssällskap - nytt avtal gällande
Lotsutkiken på Stora Ekön
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Ordförande i Ronneby Navigationssällskap har lämnat in ett förslag till nytt
avtal mellan föreningen och kommunen. Aktuellt avtal ligger som grund för
förslaget. Avtalstexten har anpassat i vissa avseende, redaktionellt och
avtalstidenslängd. Skillnaden i innehåll är att i nytt avtalsförslag där
kompensation för nerlagt arbete är i samma nivå som den hyra som avser
fastigheten. Dessa poster bör kunna regleras i kommunens ekonomisystem
då summorna tar ut varandra.
Bedömning
Föreningen utför mycket arbete på försäsong och eftersäsong genom ideellt
arbete. Ett bra samarbete där kommunen genom samråd med föreningen gör
upp skötselplan med avstämning gynnar utvecklingen av skärgården. Det
ideella arbetet uppväger den avgift/hyra som beslutats i nuvarande avtal.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna upprättat avtal för en period
av tre år med möjlighet till ytterligare tre års förlängning.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) samt ledamot Claes Diurhuus-Gundersen (M).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar bifall till förslaget med den
redaktionella ändringen att avtalet förlängs med ett år.
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar bifall med följande tillägg: Att fritidoch kulturförvaltningen får i uppdrag att se över hur skötseln fungera på
övriga byggnader på Stora Ekön.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
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Beslut
Fritid- och kulturförnämnden beslutar att godkänna upprättat avtal med
Ronneby Navigationssällskap för en period av tre år med möjlighet till
ytterligare ett års förlängning.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över hur skötseln fungerar
avseende övriga byggnader på Stora Ekön.
________________
Exp.
Ronneby Navigationssällskap
Susanne Öström, förvaltningschef
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§ 152

Dnr 2015-000176 808

Avtal mellan företaget Många Bäckar Små och Fritidoch kulturförvaltningen avseende turistinformation
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet
I juni 2015 fattades det ett beslut om att Turistinformationen skulle ligga
kvar i Clarbergs hörna och att fortsätta med att samarbeta med en
entreprenör, och frågan ställdes till ”Många bäckar små”, som skulle ta över
lokalen efter ”Äggaboden”.
Samarbetet med Ninni Sjösten ”Många Bäckar små” startade i mitten av
juni. Det tog en tid innan allt var på plats, som exempel möbler, internet,
telefon, biljettförsäljning mm för att allt skulle fungera och alla som jobbade
där visste sina roller. Samarbetet mellan kommunens sommarpersonal och
Ninni Sjösten fungerade bra. Det som inte fungerade till en början var
biljetthantering och biljettförsäljning. Till en början var det olika öppettider
vilket justerades under andra halvan av juli.
Avtalet med ”Många Bäckar små” går ut den 31 december 2015 och Ninni
Sjösten kommer inte att driva vidare sitt företag i lokalen på grund av att hon
väntar tillökning i familjen i januari 2016.
Verksamheten arbetar efter det politiska beslutet om att vara på plats där
besökaren och kommuninvånare finns. Idag finns Ronnebymaterial på olika
platser runt om i kommunen, Ronneby bibliotek, Ronneby Brunn hotell,
Turistinformationen i centrum, Kulturcentrum, Naturum i Brunnsparken,
Bräkne-Hoby, Backaryd, Eringsboda m fl.
I sommar har extra personal deltagit på flera evenemang: Nostalgia Festival,
Nationaldagen, midsommarfirande i Brunnsparken och Tosia Bonnadagarna.
Bedömning
Turistinformation på Clarbergs hörna
Clarbergs hörnas lokal är 180 kvm på nedre plan med en årshyra på 120 tkr.
Kommunen har ersatt företaget enligt avtal med 7 tkr/månad för lokalen.
Företaget har dessutom erhållit 5 tkr/månad, september - december för att
upprätthålla turistinformationsfunktionen exkl. moms.
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Vid Clarbergs hörna saknas det parkeringsmöjligheter för besökare i
anslutning till fastigheten.
Om verksamheten skall bedrivas fortsättningsvis i denna lokal så saknar
nämnden ekonomiska medel för lokalhyran. Ställningstagande måste också
ske kring vilka tjänster som skall placeras i lokalen utöver den tjänst som
äskats i budget 2016. Ensamarbete fungerar inte i denna verksamhet.
Verksamheten bör kunna ha generösa öppettider för att ge god service.
Turistinformation på Ronneby bibliotek
Förvaltningen förordar en placering på biblioteket. Fördelarna är många. Det
finns redan bra öppettider, bra tillgänglighet, parkering i anslutning till entré,
bra entré som är handikappvänligt, personalutrymme. Ingen extra
hyreskostnad, tillgång till flera datorer för allmänheten, Wi-Fi, Biblioteket
säljer redan idag biljetter och vykort. Samordningen är ett bra sätt att
komplettera två verksamheter. Lokaliseringen innebär att det inte blir
problem med ensamarbete.
Tidigare beslut om att inte ha en renodlad turistbyrå var att besöksantalet
minskade rejält under för/eftersäsong. Statistiken visar att antalet har minskat
även under sommarmånaderna. Förvaltningens bedömning är att det beror på
att informationen är lättillgänglig på välbesökta turistmål runt om i
kommunen. Det är dock viktigt att ha möjlighet till personligt möte vilket
sker på flera ställen som tidigare har beskrivits.
Detta förslag ger en hög servicegrad och får betecknas som mest
ekonomiskt. Förslaget är också bättre ur arbetsmiljösynpunkt. Förslaget bör
ges möjlighet att utvecklas till en långsiktig placering för en stabil utveckling
av turismfrågor.
Förslag till beslut
Avtalet med nuvarande entreprenör Ninnie Sjösten, Många bäckar små
avslutas 2015-12-31.
Förvaltningen ges i uppdrag att organisera turistinformation på biblioteket
från 2016-01-01, då det förslaget ryms inom budget 2016
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Mikael Karlsson (S), Amani El Ali (S), Johan
Svedberg (S), Tomas Lund (SD) ersättarna Thomas Lähdet (MP), Thomas
Svensson (S), samt Thommy Persson (S).
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Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till förslaget med följande tillägg: Att fritidoch kulturförvaltningen ges i uppdrag att återkomma med förslag på
cirkulerande turistvärdar i centrum under sommarmånaderna juni-augusti.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden besluta att avtalet med nuvarande entreprenör
Ninnie Sjösten, Många bäckar små avslutas 2015-12-31.
Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att organisera turistinformation
på biblioteket från 2016-01-01, då det förslaget ryms inom budget 2016.
att återkomma med förslag på cirkulerande turistvärdar i centrum under
sommarmånaderna juni-augusti.
________________
Exp.
Ninnie Sjösten, Många bäckar små
Turist- och evenemangssamordnare
Bibliotekschef
Susanne Öström, förvaltningschef
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§ 153

Dnr 2015-000224 800

Begäran om remissyttrande - Motion från Ylva Olsson
(SD) om att utreda möjligheten till ett gemensamt
julbord för alla nämnder inom kommunen
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredra ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt
en begäran om remissyttrande över motion från Ylva Olsson (SD) med
förslag om att samtliga förvaltningar skall utreda möjligheten till ett
gemensamt julbord, samt ta fram en kostnadskalkyl för detta.
Fritid- och kulturnämnden har inte någon tradition med att äta julbord.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen anser inte att det finns några ekonomiska
resurser till att införa julbord för nämndens ledamöter.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen
föreslå att motionen avslås.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Tomas Lund (SD), Peter
Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD), ersättarna
Thommy Persson (S) samt Thomas Svensson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen
föreslå att motionen avslås.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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§ 154

Dnr 2015-000226 849

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från
Tobias Lindh angående rastplatser i Sörby
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredra ärendet.
Kommunledningsförvaltningen har till Fritid- och kulturnämnden översänt
en begäran om remissyttrande över medborgarförslag från Tobias Lindh
kring en ny rastplats i Sörbyområdet. Förslaget beskrivs utförligt i bilagan.
Kommunfullmäktige har beslutat att skicka förslaget på remiss.
Bedömning
Fritid och kulturnämndens del i förslaget är ”Information om Ronneby samt
kommande evenemang samt karta”. Fritid- och kulturnämnden har som
målsättning att finnas på platser där information om kommunen kan
efterfrågas. Därför är det fullt möjligt om man etablerar en rastplats att förse
den med erforderligt informationsmaterial som faller inom nämndens
ansvarsområde
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till att placera informationsmaterial vid rastplatsen om man beslutar sig för att bygga den.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) samt ledamot Johan Svedberg (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar följande ändring av beslutsförslaget:
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen ställa
sig positiva till vidareutveckling av rastplatsen och att fritid- och
kulturförvaltningen ges i fortsatt uppdrag att placera ut informationsmaterial
på nuvarande rastplats.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunstyrelsen ställa
sig positiva till vidareutveckling av rastplatsen.
Fritid- och kulturförvaltningen får i fortsatt uppdrag att placera ut
informationsmaterial på nuvarande rastplats.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
Susanne Öström, förvaltningschef
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§ 155

Dnr 2015-000227 214

Begäran om remissyttrande - Detaljplan för Ronneby
25:11 m fl, Kilen, Ronneby kommun
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Miljö- och byggnadsnämnden har till fritid- och kulturförvaltningen översänt
en begäran om remissyttrande över Ronneby 25:11 m fl, Kilen.
Detaljplaneförslaget, upprättat 2015-05-18 har varit utställt för samråd under
tiden 25 maj till 22 juni 2015. Myndigheter och berörda fastighetsägare m.fl.
har beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Fritid- och
kulturnämnden har inte lämnat något yttrande.
Bedömning
Utifrån samrådet föreslås flera revideringar varav två kan betecknas vara av
intresse för fritid- och kulturnämnden:
Bevarande/skyddsbestämmelser införs för Röda magasinet.
Bevarande/skyddsbestämmelser införs för Stationsbyggnaden.
Då bl.a. detta har beaktas förslår undertecknad att inga ytterligare synpunkter
är aktuella i detta remissvar.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till miljö- och
byggnadsnämnden ej ha någon erinran mot förslaget.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Johans Svedberg (S), Teo
Zickbauer (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M) samt tjänstgörande ersättare
Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till miljö- och
byggnadsnämnden ej ha någon erinran mot förslaget.
________________
Exp.
Miljö-och hälsoskyddsnämnden
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§ 156

Dnr 2015-000250 814

Region Blekinge - Begäran om remissyttrande över
motion från Centerpartiet/ Ingrid Hermansson om att
upprusta Blekinge leden
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Region Blekinge önskar få in synpunkter på en inkommen motion från
Ingrid Hermansson (C) kring att upprusta Blekingeleden. Motionären yrkar
på att Region Blekinge tar initiativet till att undersöka hur en upprustning av
Blekingeleden kan genomföras genom att en förstudie möjliggörs.
Förstudien förutsätter en medfinansiering av bland annat berörda kommuner
med 50 tkr vardera.
Vid fritid och kulturnämndens sammanträde 2015-09-17, § 138 behandlades
ett remissyttrande kring ett medborgarförslag från Ingemar Magnusson
gällande upprustning av Blekingeledens Ronnebyetapper. Beslutet vid detta
sammanträde var att se de åtgärder som sjösatts i samarbetet mellan
kommunbygderådet och förvaltningen som ett bra initiativ där en inventering
görs av sträckningen genom Ronneby kommun. En handlingsplan skall tas
fram för att därefter iordningställa och markera ut leden. Kartor skall tas
fram.
Förvaltningen har sedan tidigare försökt få till stånd ett samarbete där
regionen genom Länsturismchefen tar paraplyansvaret och samtliga
kommuner finns med.
Bedömning
Kommunerna i Blekinge bör ta ett gemensamt ansvar för upprustning av
Blekingeleden. Det arbete som påbörjats i Ronneby får ses som Ronneby
kommuns insats i den länsgemensamma förstudien som motionären
efterfrågar.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till att en gemensam
förstudie görs men att Ronnebys pågående arbete får ses som den
medfinansiering som efterfrågas. Nämnden har inga ytterligare ekonomiska
resurser att bidra med under innevarande år.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer
Stenström (M) samt ersättare Åke Tärntoft (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) 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 ställa sig positiv till att en gemensam
förstudie görs men att Ronnebys pågående arbete får ses som den
medfinansiering som efterfrågas. Nämnden har inga ytterligare ekonomiska
resurser att bidra med under innevarande år.
________________
Exp.
Region Blekinge
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§ 157

Dnr 2015-000223 864

Ronneby folkteater - investeringsbegäran för köp av
serveringsdisk i teaterentrén
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Ronneby Folkteater har inkommit med en investeringsbegäran för köp av
serveringsdisk och skåp till entrén för att kunna genomföra
operaföreställningar.
Bedömning
Rimliga kostnader har presenterats för väggskåp, bänkskåp, bänkskivor, kyl
och arbetskostnader på sammanlagt 45 tkr. Tekniska förvaltningen ansvarar
för byggnaden. Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-09-17 § 144 att
beställa hos Tekniska förvaltningen att verkställa den begärda investeringen.
Detta beslut var felaktigt ställt.
Folkteatern har påbörjat arbetet innan nämnden har tagit beslut om
finansiering.
Fritid- och kulturnämndens investeringsanslag för innevarande år är
förbrukade. Det finns två beslutsalternativ för nämnden att ta ställning till.
Förslag till beslut
Alternativ 1
Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att avslå framställan då nämnden inte har
ekonomiska resurser under innevarande år.
Alternativ 2
Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige begära om
ett tilläggsanslag om 45 tkr till Folkteatern för anpassning av entrén inför
operaföreställningar.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2015-09-17, § 144 upphävs.

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP),
Kranislav Miletic (S), Tomas Lund (SD) tjänstgörande ersättare Christer
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Leksell (SD) samt ersättarna Thommy Persson (S) och Kerstin Johansson
(FP).
Yrkanden
Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar, med instämmande av Christer
Stenström (M) och Peter Lindström (RP), bifall till alternativ 2: Fritid- och
kulturnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige begära om ett
tilläggsanslag om 45 tkr till Folkteatern för anpassning av entrén inför
operaföreställningar.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturförvaltningen bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om
ett tilläggsanslag om 45 tkr till Folkteatern för anpassning av entrén inför
operaföreställningar.
Upphäva fritid- och kulturnämndens beslut den 2015-09-17, § 144.
________________
Exp.
Ronneby Folkteater
Kommunfullmäktige
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§ 158

Dnr 2015-000218 805

Ronneby ryttarförening - Investeringsbegäran för
färdigställande av paddock
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Ronneby Ryttarförening har genom Magnus Gustavsson inkommit med en
investeringsbegäran för färdigställande av paddock på Ronneby kommuns
ridanläggning på Visängen.
Bedömning
Blekinge Idrottsförbund har beviljat bidrag för paddocken men betalar inte ut
hela det beviljade bidraget förrän paddocken är färdigställd. Förutom
investeringskostnaderna för markberedning och stolpar tillkommer ideella
arbetsinsatser utförda av klubbens medlemmar motsvarande cirka 200
timmar. Klubben har inga egna möjligheter att klara färdigställandet.
Tekniska förvaltningen ansvarar för anläggningen.
Ridklubben har påbörjat arbetet innan nämnden har tagit beslut kring
finansiering.
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2015-09-17, § 143 att beställa hos
Tekniska förvaltningen att paddocken färdigställs inom förslagen
kostnadsbild. Detta beslut var felaktigt ställt
Fritid- och kulturnämndens investeringsanslag för innevarande år är
förbrukade. Det finns två beslutsalternativ för nämnden att ta ställning till.
Förslag till beslut
Alternativ 1
Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att avslå framställan då nämnden
inte har ekonomiska resurser under innevarande år.
Alternativ 2
Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att hos kommunfullmäktige
begära om ett tilläggsanslag om 65 tkr till Ridklubben för färdigställande av
paddocken.
Fritid- och kulturnämndens beslut 2015-09-17, § 143 upphävs.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) samt ledamot Peter Lindström (RP).
Yrkanden
Peter Lindström (RP) yrkar bifall till alternativ 2: Fritid- och kulturnämnden
föreslås besluta att hos kommunfullmäktige begära om ett tilläggsanslag om
65 tkr till Ridklubben för färdigställande av paddocken.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige begära om
ett tilläggsanslag om 65 tkr till Ridklubben för färdigställande av paddocken.
Upphäva fritid- och kulturnämndens beslut den 2015-09-17, § 143.
________________
Exp.
Ronneby Ryttarförening
Kommunfullmäktige

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-15

Fritid- och kulturnämnden

§ 159

Dnr 2015-000231 805

Verksamhetsbidrag avseende år 2015
Sammanfattning
Handläggare Ingela Mattsson föredrar ärendet.
Verksamhetsbidraget är uppdelat i två former, ett grundbidrag och ett
aktivitetsstöd. Grundbidraget söks per den 31 mars med utbetalning en gång
per år och det har därför tidigare under innevarande år utbetalats. När det
gäller aktivitetsstödet ansöker fritidsföreningarna vid två tillfällen per år, den
31 mars och den 25 augusti.
Kortfattat kan sägas att aktivitetsstödet utgår för gruppaktiviteter och
deltagartillfällen och gäller endast för deltagare i åldersgruppen 7 -25 år samt
för ledare i åldersgruppen 13 - 25 år.
För handikappföreningar gäller inga åldersbestämmelser.
Pensionärsföreningarna ansöker om verksamhetsbidrag en gång om året och
dessa ansökningar skall vara inlämnade senast 31 mars.
Bakgrund och förändring
Inför verksamhetsåret 2015 har kommunfullmäktige fattat beslut om
förändringar i ”Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund i
Ronneby kommun”. Enligt de nu gällande bidragsbestämmelserna skall
Fritid- och kulturnämnden årligen fastställa grundbidragets storlek per
medlem och nivån för aktivitetsstödet.
Numera ett krav
En förändring som skett i jämförelser med de tidigare reglerna för
aktivitetsstödet i de allmänna bestämmelserna för att en förening skall vara
bidragsberättigad, är att det numera krävs att det finns en handlingsplan mot
droger och alkohol. Enligt de tidigare gällande allmänna bestämmelserna
fanns inte det kravet, men om föreningen hade en drog- och alkoholpolicy
utgick ett extra tillägg med 1 krona per deltagartillfälle.
Tidigare utbetalningar
Tidigare beloppsnivåer för aktivitetsstödet som jämförelseunderlag kan
nämnas att vid utbetalningen som gjordes under våren 2015 (för hösten
2014) och dessförinnan, utbetalningen som gjordes under hösten 2014 (för
våren 2014), utgick 3 kronor/deltagartillfälle och fanns det en antagen drogoch alkoholpolicy, utgick ytterligare l krona/deltagartillfälle, dvs. totalt 4
kronor/deltagartillfälle.
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För gruppaktivitet, dvs. per sammankomst utgick bidragsbeloppet 15 kronor
vid utbetalningen som gjordes under våren 2015 och hösten 2014 uppgick
det beloppet till 10 kronor.
Pensionärsföreningar som fått verksamhetsbidrag under våren 2015, gällde
fördelningen ett grundbelopp på 1500 kronor och 25 kronor/medlem.
Bedömning
Antalet inkomna ansökningar i förhållande till kvarstående medel för
föreningsstöd samt jämförelse med tidigare års beloppsnivåer utgör grunden
vid beräkning av de olika beloppsnivåerna.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bibehålla de beloppsnivåer som gällde
vid utbetalningarna som gjordes under våren 2015 för hösten 2014 års
aktiviteter, dvs. att:


grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för
åldersgruppen 7 – 25 år utgår med ett belopp på 25 kronor för 2015
till alla fritidsföreningar.



bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år
bestäms till 15 kronor.



bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år
bestäms till 4 kronor.



bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25 år med
hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna.



pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1 500 kronor och
bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor.

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP),
Johan Svedberg (S), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättare Christer
Leksell (SD) samt ersättarna Thommy Persson (S) samt Åke Tärntoft (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar, med instämmande av Teo Zickbauer
(S) bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bibehålla de beloppsnivåer som gällde
vid utbetalningarna som gjordes under våren 2015 för hösten 2014 års
aktiviteter, dvs. att:


grundbidraget som avser ett bidragsbelopp per medlem för
åldersgruppen 7 – 25 år utgår med ett belopp på 25 kronor för 2015
till alla fritidsföreningar.



bidragsbeloppet per sammankomst för åldersgruppen 7 - 25 år
bestäms till 15 kronor.



bidragsbeloppet per deltagartillfälle för åldersgruppen 7 - 25 år
bestäms till 4 kronor.



bidragsbeloppen omfattar även ledare i åldersgruppen 13 - 25 år med
hänvisning till vad som för övrigt anges i bidragsbestämmelserna.



pensionärsföreningar erhåller ett grundbidrag på 1 500 kronor och
bidragsbeloppet per medlem bestäms till 25 kronor.

Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att verkställa utbetalningarna till
föreningarna med omedelbar verkan.
________________
Exp.
Ingela Mattsson, handläggare
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§ 160

Dnr 2015-000219 805

Ronneby Bollklubb - Ansökan om bidrag för
genomförandet av ett omfattande integrations- och
delaktighetsprojekt.
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Ronneby Bollklubb har inkommit med en ansökan om bidrag för att
genomföra ett omfattande integrations- och delaktighetsprojekt. Föreningen
har cirka 700 medlemmar och har under innevarande år 24 lag i träning och
seriespel. Verksamheten omfattar flickor, pojkar, kvinnor och män.
Medlemmarna är från veteraner till de yngsta som är födda 2010. Man har
även verksamhet för ungdomar med funktionshinder. Målsättningen är att
alla skall känna sig välkomna.
Cirka 20 % av ungdomarna har invandrarbakgrund. Klubben upplever att
man i dagsläget inte har tillräckliga resurser, erfarenhet och kunskap för att
tillgodose tillströmningen av ungdomar som man upplever just nu. Ofta är
det språkproblem, kulturella skillnader, grundläggande föreningskunskap,
fotbollskunnande m.m. Föreningen upplever också att det är svårt att skapa
kontakt med föräldrar och anhöriga för information kring
föreningsverksamheten.
Föreningen betonar att detta inte bara är en fråga för familjer och barn med
invandrarbakgrund.
I den åtgärdsplan som presenteras är kostnader för tre extra ledare/tränare
9 000 kr och införandet av frimånad på medlemsavgiften. Dessutom en extra
mottagningsgrupp- träningsgrupp/sluss för att ta hand om alla barn och
ungdomar som inte har samma förutsättningar som andra. Ledarfrågan och
ekonomin för detta är inte löst.
Föreningen framför tre yrkanden
1. Bidrag för att finansiera extra kostnader i Landslagets Fotbollsskola
för de tre ungdomarna från Cura Park, 9 600 kronor
2. Bidrag för att kunna arvodera de ledare som ansvarar för den sluss
som beskrivs i ansökan till en beräknad kostnad om 60 000 kronor på
ett år, inkl. utrustning och utbildningsmaterial.
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3. Bidrag för att kunna anställa och arvodera personal enligt
projektbeskrivningen, 420 000 kronor på årsbasis, inkl. material,
utrustning, informationsmaterial och övriga kostnader.
Bedömning
Ronneby Bollklubb är en stor förening som bedriver ett ungdomsarbete med
stort engagemang. Behoven i samhället på åtgärder för en bättre integration
med anledning av den ökande invandringen är stort.
Utifrån den budget som finns för nämnden under innevarande år finns inget
utrymme för att bevilja föreningen de medel som krävs för detta arbete.
Även om projektet är både behövligt och lovvärt.
Länsstyrelsen är en myndighet som hanterar större integrationsprojekt. De
bjuder in till en kväll i ämnet den 18 november på Ronneby Brunn.
Föreningen bör söka kontakt och diskutera sitt projekt för att om möjligt
erhålla bidrag via Länsstyrelsen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår framställan då det inte finns resurser för
projektet inom nämndens budgetram.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Amani El Ali (S), Kranislav Miletic
(S), tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD), ersättarna Kerstin
Johansson (FP) samt Thommy Persson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar om följande ändring i beslutsförslaget: Fritid- och
kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till projektet då föreningslivet
är en viktig del i integrationsarbetet, men att avslå framställan då det inte
finns resurser för projektet inom nämndens budgetram.
Översända ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande om en möjlig
finansiering.
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 positiva till projektet då
föreningslivet är en viktig del i integrationsarbetet, men avslå framställan då
det inte finns resurser för projektet inom nämndens budgetram.
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Översända ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande om en möjlig
finansiering.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Ronneby Bollklubb
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§ 161

Dnr 2015-000196 880

Nationella Digitala Biblioteket (NDB)
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström föredrar ärendet.
Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 116/2015 att återremittera
ärende för att få fram mer fakta i ärendet. Ny faktadokumentation har varit
utsänd till ledamöter och ersättare
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. Föreningens mål är att bygga en gemensam web
med lokala anpassningsmöjligheter.
Bedömning
För att Ronneby bibliotek i framtiden ska kunna utnyttja de webtjänster som
tas fram inom föreningen krävs att Ronneby kommun också blir medlem i
densamma.
Medlemskap kostar 10 öre per år och invånare, vilket för Ronnebys del blir
2 820 kr per år. Medlemskapet innebär ingen förbindelse att vara med och
finansiera den gemensamma webben.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ingå medlemskap i Nationella
Digitala Biblioteket (NDB).)
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ingå medlemskap i Nationella
Digitala Biblioteket (NDB).
________________
Exp.
Susanne Öström, förvaltningschef
Biblioteket

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

28(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-15

Fritid- och kulturnämnden

§ 162

Dnr 2015-000228 817

Karön - skrivelse från Kerstin Johansson (FP)
Sammanfattning
Kerstin Johansson (FP) har till fritid- och kulturnämnden överlämnat en
skrivelse gällande Karön.
”Jag med flera blev besvikna på hur det såg ut på Karön. Väntkuren, för de

som väntar på båten, såg anskrämlig ut. Färg som flagnar bI.a. På väg upp
mot restaurangen stod en flaggstång som lutade 10-15 %. Det såg slarvigt ut
samt olycksfallsrisk. Vidare står det en musikpaviljong intill restaurangen
som ser rivningsfärdig ut. Restaurangen var fräsch, maten mycket god. Men
en annan undran är hur man kan ha fått bygglov för ett enkelt fult plasttak
över verandan?
När nu kommunen kommer att satsa på Villa Vassen och Karön måste
helhetsintrycket se bra ut om projektet skall lyckas. I sommar har det varit
många båtturister från när och fjärran, vi vill att de kommer tillbaka”
Claes Diurhuus-Gundersen (M) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell
(SD) påtalar den dåliga tillgången av drivmedel/bränsle som har funnits vid
sjömacken.
Christer Leksell (SD) påtalar även att sjömacken bör marknadsföras och visa
att den finns, med gällande telefonnummer, på hemsidan.
Tomas Lund (SD) påtalar att ”Kallebåten” är i dåligt skick.
Claes Diurhuus-Gundersen (M) påtalar vikten av att ansvarig
redare/skeppare finns klarlagt för båttrafiken.
Förvaltare Mona Häggebrink, tekniska förvaltningen, har bjudits in till
dagens sammanträde för att svar på frågor.
När det gäller Karön så har underhållet varit eftersatt. Personal från
arbetscenter varit ute och genomfört olika mark åtgärder. Väntkuren är
uppfräschad och målat. Plasttaket är dåligt och ska ev bytas.
Musikpaviljongen ska fräschas upp och målas till våren. När det gäller
”Kallebåten” så ska den tas upp och skickas på service och en statusrapport
och förslag på åtgärder ska upprättas. Stugbyns stugor är ommålade och
taken rensade från mossa. Förslag är att stugorna ska rustas upp invändigt
nästa år. Bryggorna ska ses över.
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En förening har i skrivelse framfört önskemål om att ”blomsterdalen” och
det gamla ”dasset” ska rustas upp för att kunna användas vid olika
arrangemang/aktiviteter.
Anders L Petersson påtalar att studenter från Anarp genom Roland
Gustavsson genomför arbete på ön varje år.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M) Anders L Petersson (C), Christer Stenström (M),
Peter Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Tomas Lund (SD), tjänstgörande
ersättare Christer Leksell (SD) ersättare Thommy Persson (S) samt Kerstin
Johansson (FP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 163

Dnr 2015-000222 006

Sammanträdesdagar 2016, Fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Ett förslag till sammanträdesdagar för fritid- och kulturnämnden 2016
presentera för ledamöterna.
Förslag är följande torsdagar:
21 januari, 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22
september, 20 oktober, 17 november och 8 december 2016.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Amani El Ali (S), Anders L
Petersson (C), Teo Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Christer Stenström
(M), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD)
ersättarna Thommy Persson (S) samt Kerstin Johansson (FP).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Anders L Petersson (C) och
Mikael Karlsson (S) bifall till förslaget.
Tomas Lund (SD) yrkar att ärendet återremitteras på grund av att föreslagna
sammanträdesdagar sammanfaller med andra nämnders möten.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på om ärendet ska avgöras
på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att fritid- och
kulturnämnden beslutar att ärendet ska avgöras på dagen sammanträde.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkänns.
Ja-röst för att ärendet ska avgöras på dagen sammanträde.
Nej-röst för återremiss av ärendet.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas tio (10) ja-röster och tre
(3) nej-röster, fritid- och kulturnämnden beslutar således att ärendet ska
avgöras på dagens sammanträde.
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Namn:

Ja

Lena Mahrle (FP)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Teo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson
Peter Lindström (RP)
Amani El Ali (S)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Johan Svedberg (S)
Carlos Michea (V)
Tomas Lund (SD)
Christer Leksell (SD) tjänstgörande ers.
Summa:

X
X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X

10

X
X
3

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att genomföra 2016 års sammanträden
den 21 januari, 18 februari, 17 mars, 21 april, 19 maj, 16 juni, 25 augusti, 22
september, 20 oktober, 17 november och 8 december samt att föreslagna
klockslag kan revideras vid behov.
Reservation
Christer Stenström (M), Tomas Lund (SD) och tjänstgörande ersättare
Christer Leksell (SD) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp.
Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare
Fritid- och kulturförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
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§ 164

Dnr 2015-000005 800

Information och rapporter
Sammanfattning
Think Tank Transbaltic – Flaggskepp och Framtid. Kulturcentrums ambition
är att söka ytterligare medel för att kunna fortsätta samarbetet med länderna
runt Östersjön och vill ha nämnandes synpunkter i detta ärende.
Ordförande Lena Mahrle (FP) informerar om - Ett regionalt samarbete
”Samtida konst i Blekinge”, mer information kommer i ärendet.
Thommy Persson (S) lämnar en redovisning hur arbetet pågår i den grupp
som blivit utsedda att se över befintlig organisation och presentera en
strategi för att ytterligare ”lyfta” Tosia Bonndan. Kommunikatör Nina
Giacomelli har tillkommit i gruppen och ska ta fram en strategi om vad
kommuninvånarna tycker om arrangemanget. Ronneby handelsförening
kommer att var med i diskussioner. Aina Boneck och projektingenjör Sattar
Zad är inbjudna till nästa möte. Ledamöter i nämnden får gärna komma med
synpunkter. Tosia Bonnadan är ett viktigt inslag för Ronnebys invånare.
Claes Diurhuus-Gundersen (M) meddelar att Stefan Johansson (M) kommer
att lämnar politiken, men vill gärna fortsätta att vara med i gruppen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Johan
Svedberg (S), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Christer Stenström (M)
ersättarna Thommy Persson (S), Åke Tärntoft (C) samt Thomas Lähdet
(MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till Kulturcentrums
ambition att söka ytterligare medel för att kunna fortsätta samarbetet med
länderna runt Östersjön samt att en information/återrapportering i ärendet
ska göras på sammanträdet i november 2016.
Notera övrig information till dagens protokoll.
________________
Exp.
Kirsti Emaus, enhetschef
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§ 165

Dnr 2015-000007 800

Delegationsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.
Ordförandebeslut:
Att ge ett positivt yttrande till IOGT-NTO Blekinge distriktets ansökan till
Boverket om utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna
samlingslokaler.
Att ge ett positivt yttrande till Tjurkhult m fl byars byalagsförenings ansökan
till Boverket för att kunna utveckla verksamheten i byaföreningarna.
Förvaltningschef Tommy Johansson har på delegation beslutat följande:
Bräkne-Hoby bouleverksamhet har beviljats ett bidrag om max 4 000 kr för
komplettering av grus på deras boulebana.
Enhetschef Kirsti Emaus har på delegation beslutat följande:
Kuggebodahalvöns Samhällsförening har beviljats ett bidrag om 2 500 kr för
att arrangera en varitéföreställning med Dunsö kapell och Unit i byahuset,
Kuggeboda den 27 september 2015.
Horsahallens Gille har beviljats ett bidrag om 8 000 kr för att arrangera
föreläsningen ”Land och hav – Historiska utblickar från Blekinge” med Sven
Rosenbom på Kulturcentrum den 22 oktober 2015.
Bräkne-Hoby Folkets husförening har av prioriteringsskäl fått avslag på
ansökan om bidrag för årlig återkommande konstutställning.
TF förvaltningschef Susanne Öström har på delegation vidaredelegerat
följande:
2 kap § 4d - Schemaläggning av verksamheter i lokaler och anläggningar
Delegater: Bibliotekschef, anläggningsansvarig, enhetschef Kulturcentrum,
enhetschef vaktmästeri, turism- och evenemangssamordnare.
2 kap § 4e - Bokning och upplåtelse för arrangemang och evenemang av
betydande intresse för kommunen.
Delegater: Turism- och evenemangssamordnare och enhetschef
Kulturcentrum.
2 kap § 4f - Bokning och upplåtelse av verksamhetens båt, husvagns- och
markplats samt för lokaler och anläggningar.
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Delegater: Bibliotekschef, turism och evenemangssamordnare, enhetschef
Kulturcentrum och anläggningsansvarig.
2 kap § 4h - Fastställande av tidpunkt för sommarsimskola.
Delegat: Anläggningsansvarig.
2 kap § 6a - Arbetsplatsträff
Delegater, Bibliotekschef, enhetschef vaktmästeri, anläggningsansvarig,
enhetschef Kulturcentrum, arbetsledare Bruket.
2 kap § 7f - Arrangemangsbidrag och förlustbidrag upp till 10 000 kr.
Delegat: Enhetschef kulturcentrum.
2 kap § 7g - Inköp av konst.
Delegat: Enhetschef Kulturcentrum.
2 kap § 10a - Beviljande av tillstånd och registrering av lotteri enligt
lotterilagen.
Delegat: Förvaltningsassistent.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens
protokoll.
________________
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§ 166

Dnr 2015-000006 800

Delgivningsärenden
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet.
Sjöarpsskolan – Stort tack för det generösa bidraget till deras utbytesresa till
Chroustovice i Tjeckien samt inbjudan till en tjeckisk afton. Deltagande får
ske utan arvode.
Utveckla er kompetens inom Byggprocesser och offentlig gestaltning. En
politiker från Fritid- och kulturnämnden ska utses att delta i projektet.
Dans i Blekinge – Redovisning av projekt sommardans, Blekinge 2015.
Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsens arbetsutskott § 359/2015 – Taxa för turisttåget –
Ronneby expressen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 167

Dnr 2015-000010 800

Övriga ärenden/frågor
Sammanfattning
Tf förvaltningschef Susanne Öström redovisar en analys av
förvaltningsuppdrag/arbetsuppgifter och planerade åtgärder. Rapportering av
detta arbete kommer att ske kontinuerligt till fritid- och kulturnämnden.
Motion om en permanent julmarknad i Ronneby centrum kommer inte att
verkställas/genomföra detta år. Inför år 2016 kommer ett förslag att tas fram.
Flera ledamöter föreslår att fritid- och kulturförvaltningen ser över
möjligheten att anordna en enklare julmarknad detta år, utan bodar, i
samspråk med Handelsföreningen.
Central vaktmästarorganisation - beslut är taget i KS/AU och är nu på väg
upp i kommunstyrelsen. Samrådsmöte ska avhållas med tekniska
förvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen i detta ärende.
Christer Stenström (M) ställer en fråga om diarieföring av handlingar, gäller
det även mail. telefonsamtal och SMS?
Ordförande Lena Mahrle (FP) och tf förvaltningschef Susanne Öström svarar
att mail, telefonsamtal och SMS ska diarieföras under förutsättning att det
har relevans för ärendet, telefon och SMS via tjänsteanteckningar.
Thommy Persson (S) ställer en fråga om vad som händer på Brunnsvallen?
Tf förvaltningschef Susanne Öström svarar att kommunfullmäktige beslutat
att bevilja anslag på 2 000 000 SEK för B-planen, återta anslagen på
8 000 000 SEK för konstgräs samt uppdra tekniska förvaltningen och fritidoch kulturförvaltningen att utreda alternativa lokaliseringsplatser och
kostnader till budgetberedningen.
Thommy Persson (S) ställer fråga om varför ombyggnaden gällande Soft
Arena i Kallinge är stoppad.
Ordförande Lena Mahrle (FP) svarar att det inte är stoppat utan att
byggmarknaden i dagsläget är överhettad och att framtagen prissumma ej
ryms inom angiven kostnadsram.
Christer Stenström (M) meddelar att på planen framför Soft Arena ska det
byggas p-platser, asfaltering pågår.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-10-15

Fritid- och kulturnämnden

Teo Zickbauer (S) redovisar att kommunstyrelsen beslutat föreslå
kommunfullmäktige att ställa sig bakom föreslagna ändringar i regelverket
gällande inlämnings tid för ansökan av bidrag.
Ordförande Lena Mahrle (FP) redovisar att Åke Tärntoft (C) och Anders L
Petersson (C) lämnat in en skrivelse om Gribshunden.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP), Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättare Christer
Leksell (SD) samt ersättare Thommy Persson (S).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till
dagens protokoll.
________________
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