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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2014-02-20 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Fritid- och kulturnämnden 
 
Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 – 17.10 
 
Beslutande 

Nils Ingmar Thorell (FP) Amani El-Ali (S) §§ 2-10 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) Johan Svedberg (S) 
Håkan Robertsson (S) Gudrun Johansson (SD) 
Mats Roxling (M)  
Anders L Petersson (C) Christoffer Stenström (M) Tj ers för Robin Jonasson (M) 
Åke Tärntoft (C) Magnus Persson (M) Tj ers för Amani El-Ali (S) §§ 1, 11-21 
Peter Lindström (RP) Niels Elley (MP) Tj ers för Angela Leyton (V) 
Kranislav Miletic (S)  

 
Övriga deltagare: Lena Brorsdotter, Tommy Johansson, Elizabeth Olsson och Annbritt Olsson 
 
Övriga deltagare, delvis: Per Engkvist 
 
Utses att justera: Håkan Robertsson 
 
Justeringens plats och tid: Stadshuset Ronneby 2014-02-28, kl 10.00 
 
 
 
Sekreterare: Annbritt Olsson Paragrafer: 1-21   
 
 
Ordförande: Nils Ingmar Thorell 
  
 
Justerande: Håkan Robertsson 
 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Fritid- och kulturnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2014-02-20 
 
Datum för anslags uppsättande:  2014-02-28  
 
Datum för anslags nedtagande:  2014-03-24 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten 
 

 
Underskrift: Annbritt Olsson 
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Fritid- och kulturnämnden 2014-02-20 
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§ 1 Internbudget 2014 samt bokslutsgenomgång för 2013   4
Beslut   6
§ 2 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om ekonomiskt bidrag för genomförande av jazzfestival 
sommaren 2014   7
Beslut   8
§ 3 Saxemara IF ansöker om medfinansiering av bidrag för omklädningsbyggnad till Saxemara IF   9
Beslut   10
§ 4 Hjälmsa kulturförening ansöker om projektmedel   11
Beslut   12
§ 5 Hjälmsa kulturförening ansöker om arrangemangsbidrag för februari - juni 2014   13
Beslut   14
§ 6 Dans i Blekinge ansöker om arrangemangsbidrag gällande sommardans 2014   15
Beslut   16
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Beslut   31
§ 16 Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende författningssamling för Fritid- och kulturnämnden 
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Beslut   35
§ 17 Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av återremittering av bidragsbestämmelser   36
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§ 20 Information och rapporter 2014 40 
Beslut   40
§ 21 Uppdrag till utsmyckningsrådet - Offentlig utsmyckning – betongkonstprojekt av 1 400 
förskolebarn i Ronneby kommun   41
Beslut   42
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2014/27 

§ 1 Internbudget 2014, bokslutsgenomgång för 2013 samt äskande av investerings-
medel  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2014-02-12 Bokslut 2013 och måluppföljning    

2 Handling 2014-02-04 Verksamhetsberättelse gällande våra 
Fritids- och föreningsgårdar och deras 
aktiviteter för 2013 

   

3 Handling 2014-02-03 Internbudget 2014    

 
Förvaltningschef Tommy Johansson, administrativ chef Lena Brorsdotter och ekonom Elizabeth 
Olsson har genomgång av bokslutet för 2013, redovisar internbudgeten för 2014 samt äskande av 
investeringsmedel. 

Sammanfattning 
Bokslutsgenomgången godkänns och tas till protokollet som bilaga 1. 

Sammanfattning 
Väsentliga förändringar i förslaget till internbudget för Fritid- och kulturnämnden 2014-2015. 
 
Enligt inlämnat budgetförslag gällande väsentliga dispositioner:  

• Omfördelning för ökade licenskostnader  
• Omfördelning för förändrade kostnader/intäkter i avtal  
• Omfördelning för avsatta medel till vaktmästarorganisationen som ska överföras till Kom-

munstyrelsen  
 

Enligt inlämnat budgetförslag gällande ramreduktion:  
• Viss fördröjning i tid av genomförande mot inlämnat förslag, detta kräver omdisponering 

och återhållsamhet av kostnader på andra verksamheter.  
• Turistbyrån flyttas och därmed frigörande av lokal och internt städ  
• Reducering av personal på turistbyrån  
• Intäktsökning  
• Reserv som tidigare skapats genom organisationsförändringar/besparingar stryks. 

 
Enligt inlämnat budgetförslag gällande äskande om utökad budgetram:  

• Barnpeng för fritidsaktiviteter i sommarverksamhet för barn 6-12 år  
• Föreningsstöd för investeringar till föreningslivet  
• Föreningsdrift  
• Nya ridhuset, utökning av bidrag till föreningen för drift av anläggningen  
• (Endast 2015) Kostnad för slutbesiktning av nya isytan Lugnevi  
• Förändringar av kapitalkostnader (avskrivning och internränta på investeringar)  
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Kompletterat i budgetprocessen:  
• Driftskostnader och investeringsanslag för ny investering avseende "Båtturism och skär-

gårdstrafik” 
 

Övriga förändringar: 
• Alla förändringar enligt Kommunfullmäktiges budgetbeslut är utlagda.  
• Skapande av ny verksamhetsreserv genom kostnadsminskning gällande bland annat perso-

naleffektivisering men även minskade driftskostnader har gjorts.  
• Inför 2014 efter beslut kommer rambudgeten att förändras med anslag för vaktmästar-

organisationen som i materialet ovan finns under reserven.  
• Inför 2014 efter beslut gällande Tekniska förvaltningens internhyror kommer rambudgeten 

att justeras mellan Fritid- och kulturnämnden och Kommunstyrelsen/Tekniska förvaltningen 
för överförande av alla fastigheter och i de flesta fall övergå till internhyra. Då också övriga 
internhyror justeras. 
 

Övriga kommentarer: 
• Då omstruktureringar och besparingar, med hänsyn till kommunfullmäktiges uppdrag att se 

över vaktmästarorganisationen, givet en summa på en miljon av beslutade 3,5 miljoner totalt 
i kommunen i besparing blir Tekniska förvaltningen anspråk på ytterligare 166 tkr svåra att 
hantera inom förvaltningen 

• Vissa år blir det högre kostnader för dykarbeten mm för bryggor både avseende båtplatser 
respektive vid badplatser. På dessa verksamheter finns en minskning av övriga kostnader 
dels på grund av nya avtal men även för att skapa en reserv för dessa verksamheter. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Magnus Persson 
(M), Håkan Robertsson (S), Peter Lindström (RP), Åke Tärntoft (C), tjänstgörande ersättare 
Christoffer Stenström (M) och Gudrun Johansson (SD). 

Yrkanden  
Andre vice ordförande Håkan Robertsson yrkar bifall till förslag till förändringar av internbudgeten 
enligt följande. 
 
Socialdemokratiska gruppen i Fritid- och kulturnämnden föreslår att personalbudgeten minskas med 
de två tjänster. 
 
På årsbasis ger detta ca 1000 000 kronor i besparing när det får full effekt. 
 
Effekten av besparingen föreslår s-gruppen skall användas för att skapa avgiftsfria kul-
tur/fritidsaktiviteter, främst för barn och ungdom, i samarbete med kommunens kultur och fritidsfö-
reningar. 

Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 
avslår detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna nämndens bokslut för 2013 enligt bilaga 1 samt ställa 
sig bakom internbudget 2014 enligt bilaga 2
 

. 

Fritid- och kulturnämnden anhåller om tilläggsanslag i kompletteringsbudget för 2014 i enlighet 
med bilaga 3
_____________________ 

.  

Exp: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten  
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2013/161 

§ 2 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om ekonomiskt bidrag för genomförande av 
jazzfestival sommaren 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-10 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om 

ekonomiskt bidrag för genomförande av 
jazzfestival sommaren 2014  

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-05-14 FKN §58/2013 2013-05-15, Föreningen 
Jazz i Ronneby ansöker om ekonomiskt 
bidrag för genomförande av jazzfestival 
sommaren 2014 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-23 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker 
om ekonomiskt bidrag för genomfö-
rande av jazzfestival sommaren 2014  

   

4 Handling 2013-04-17 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om 
ekonomiskt bidrag för genomförande av 
jazzfestival sommaren 2014, Föreningen 
Jazz i Ronneby 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter förslag till beslut angående föreningen Jazz i Ronnebys ansö-
kan om ekonomiskt bidrag för genomförande av jazzfestival sommaren 2014. 
 

Sammanfattning 
Ansökan om bidrag till en jazzfestival 2014 från föreningen Jazz i Ronneby behandlades i 
Fritid- och kulturnämnden 2013-05-15 § 58. Beslutet blev att avvakta med besked om bi-
drag samt att ge vissa uppföljande uppdrag till förvaltningen. 
Enligt nämndens beslut har förvaltningen kontaktat föreningen om festivalens innehåll 
samt angett inriktning på evenemang under 2014. 

Bedömning 
En jazzfestival kan bedömas att delvis rymmas i en övergripande arrangemangsbudget för 
sommarens evenemang 2014.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden avslår föreningen Jazz i Ronnebys ansökan om bidrag till jazz-
festival men föreslår föreningen att inleda samarbete med evenemangsansvarig inför som-
marens arrangemang 2014. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Peter Lindström (RP) och Håkan Robertsson (S). 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå föreningen Jazz i Ronnebys ansökan om bi-
drag till jazzfestival men föreslår föreningen att inleda samarbete med evenemangsansvarig 
inför sommarens arrangemang 2014.  
_____________________ 
Exp: 
Föreningen Jazz i Ronneby 
Lena Brorsdotter  
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2014/25 

§ 3 Saxemara IF ansöker om medfinansiering av bidrag för omklädningsbyggnad till 
Saxemara IF 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-06 Saxemara IF. Medfinansiering av omkläd-

ningsbyggnad  
   

2 Handling 2014-01-28 Saxemara IF ansöker om medfinansiering 
av bidrag för omklädningsbyggnad till 
Saxemara IF, Saxemara IF 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Saxemara IF ansökan 
om medfinansiering av bidrag för omklädningsbyggnad till Saxemara IF. 

Sammanfattning 
Föreningen har under en tid varit igång med ombyggnad och utbyggnad av idrottsanläggningen i 
Saxemara. Byggande av en ny bollplan har genomförts och befintlig plan har breddas till fullmått 
105 x 65 meter. Nytt klubbhus med utbildningslokal för föreningens, samhällets och bygdens behov 
har uppförts. 
 
Prioritering från föreningens sida är invandrarungdomar samt flickverksamhet. 
Föreningen vill även bedriva en aktiv fridluftsverksamhet med motion och naturvistelse för boende 
av alla ålderskategorier inom och utom Saxemara samhälle där man vill kunna erbjuda en samlings-
plats för bygdens föreningar såsom Samhällsföreningen, Jaktvårdsföreningen, Saxemara damklubb 
och Saxemara bastuförening. 
 
Nu aktuell byggnation är nya moderna omklädningsrum i en ny byggnad som uppförs i direkt an-
slutning till befintlig bollplan.  
 
En rivning av nuvarande utrangerad byggnad med omklädningsrum och materialförråd skall ske  
Byggnation av omklädningsrum med utrymme för relax, fysträning, materialvård och materialför-
råd med yttermått 9,6 meter gånger 36,0 meter. Som stomme i byggnationen kommer en begagnad 
modulbyggnad återanvändas. Modulerna har besiktigats av byggteknisk personal från PEAB och 
bedömts vara i perfekt kondition. Byggnaden kommer att ha uppvärmning genom luftvärmepumpar 
och i övrigt anpassas efter lägsta möjliga energibehov.  
 
Föreningen pekar på ett brett engagemang bland medlemskåren med stort engagemang. En medfi-
nansieringsaktivitet som genomförts där 80 medlemmar tillsammans bidragit med närmare 100 000 
kr till dags datum. 
 
Bland bygdens företagare finns enligt föreningen ett stort engagemang med betydande sponsorin-
sats som stöd för föreningens utveckling. Anläggningen kommer att förvaltas i föreningens regi 
genom ideellt arbete, stöd av bygdens näringsliv och kommunalt driftsbidrag. Parallellt genomförs 
ett projekt för att stärka föreningens organisation och säkerställa den framtida driften av anlägg-
ningen.  
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar rekommendera Kommunstyrelsen att ekonomiskt stödja 
satsningen på ny omklädningsbyggnad för Saxemara IF under 2014. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Åke Tärntoft (C) och Peter Lindström (RP). 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att ekonomiskt stödja satsningen 
på en ny omklädningsbyggnad för Saxemara IF under 2014. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Saxemara IF 
Tommy Johansson  
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2014/10 

§ 4 Hjälmsa kulturförening ansöker om projektmedel 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-06 Hjälmsa kulturförening ansöker om pro-

jektmedel  
   

2 Handling 2014-01-13 Hjälmsa kulturförening ansöker om pro-
jektmedel, Hjälmsa kulturförening 

   

 
 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Hjälmsa kulturföre-
ning ansökan om projektmedel  

Sammanfattning 
Ungdomar behöver inspireras av visionen att allt som händer i världen kan hända i Ronneby. Med 
dagens teknik är det geografiska läget inte något hinder för samarbeten och möten. Föreningen me-
nar att fler ungdomar skulle engagera sig i föreningar om de kände att föreningarna var för dem, och 
tror att man i moderna föreningar kan kombinera gammal kultur med den nya, ofta digitala och IT-
baserade kulturutövningen. 
 
Föreningen vill undersöka varför föreningslivets medlemsantal minskar, fr a när det gäller ungdo-
mar. Likaså så varför antalet besökare på kulturarrangemang minskar. Föreningen söker medel för 
att deltidsanställa en eller flera personer som kan fördjupa sig i hur livet ser ut idag bland ungdomar 
och hur deras kulturutövning ser ut. Detta kan man göra genom att besöka skolorna och närvara i de 
kanaler som ungdomar använder sig av idag. Undersökningsmetoden kan vara gruppsamtal, inter-
vjuer och deltagande observation. 
 
Undersökningen ska leda till att föreningen tillsammans med ungdomarna ska ta till vara kraften 
och engagemanget och skapa arrangemang, kurser, workshops mm. samarbetspartners ska vara stu-
dieförbund, näringslivet, andra institutioner och föreningar. 
 
Föreningen vill arbeta utifrån jämställdhet och skapa större förståelse kring människors olika förut-
sättningar i samhället utifrån genus, etnicitet och sexualitet. 
 
Föreningen har sökt medel även från Region Blekinge. 

Bedömning 
Inom Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde finns en svårighet att nå ungdomar särskilt 
när det gäller kulturarrangemang och – projekt. Avståndet är stort ålders- och kunskapsmässigt mel-
lan ungdomarna och tjänstemän och politiker. 
 
Föreningens vision om att få fler ungdomar aktiva inom kulturområdet och att bejaka ungdomars 
kulturutövning idag med ny teknik och nya kontaktmöjligheter är av stor vikt också för Fritid- och 
kulturnämnden och dess förvaltning. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar ett bidrag för projektet om 100 000 kronor för verksamheten 
2014 och uppmanar föreningen att söka ytterligare externa medel för projektet. Föreningen kan söka 
medel från Allmänna arvsfonden från och med 2015. 
 
Föreningen ska redovisa arbetet i projektet för Fritid- och kulturnämnden i maj och i december.  
Kostnaden ska belasta kontot för Ungdomsutveckling samt kontot för kulturbidrag. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Claes Diurhuus (M), tjänstgörande ersättare 
Christoffer Stenström (M), Håkan Robertsson (S), Peter Lindström (RP), Anders L Petersson (C) 
och Johan Svedberg (S). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar på återremiss av ärendet. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller yrkandet. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare hantering samt att Fritid- och 
kulturnämndens presidium får i uppdrag att kontakta föreningen. 
_____________________ 
Exp: 
Hjälmsa kulturförening 
Lena Brorsdotter  
Ekonomienheten  



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(42) 

 
Fritid- och kulturnämnden 2014-02-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2014/41 

§ 5 Hjälmsa kulturförening ansöker om arrangemangsbidrag för februari - juni 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-10 Hjälmsa kulturförening ansöker om arran-

gemangsbidrag för februari - juni 2014  
   

2 Handling 2014-02-10 Hjälmsa kulturförening ansöker om arran-
gemangsbidrag för februari - juni 2014, 
Hjälmsa kulturförening 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Hjälmsa kulturföre-
nings ansökan om arrangemangsbidrag för februari - juni 2014. 

Sammanfattning 
Hjälmsa kulturförening söker ett arrangemangsbidrag för planerade sju arrangemang under våren 
2014.  
 
Föreningen planerar ett brett utbud och kommer att anordna en bookrelease, liveinspelning, stå upp-
föreställning, talkshow mm. 
 
Föreningen har beviljats stöd från studieförbund och kommer att söka bidrag från Musik i Blekinge 
och Blekinge läns bildningsförbund. 
 
Kostnaderna är beräknade till 111 tkr och intäkterna till 55 tkr. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Hjälmsa kulturförening ett arrangemangsbidrag om 25 000 kro-
nor för planerade sju arrangemang under våren 2014. 
Föreningen ska efter att arrangemangen har genomförts lämna en ekonomisk redovisning samt upp-
ge publikantal för varje arrangemang. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), tjänstgörande ersät-
tare Christoffer Stenström (M) och Johan Svedberg (S). 

Yrkanden 
Johan Svedberg yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bi-
faller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Hjälmsa kulturförening ett arrangemangsbidrag om 
25 000 kronor för planerade sju arrangemang under våren 2014. 
 
Föreningen ska efter att arrangemangen har genomförts lämna en ekonomisk redovisning samt upp-
ge publikantal för varje arrangemang. 
_____________________ 
Exp: 
Hjälmsa kulturförening 
Lena Brorsdotter  
Fritid- och kulturförvaltningen 
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2014/6 

§ 6 Dans i Blekinge ansöker om arrangemangsbidrag gällande sommardans 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-20 Dans i Blekinge ansöker om arrange-

mangsbidrag gällande sommardans 2014  
   

2 Handling 2014-01-09 Dans i Blekinge ansöker om arrange-
mangsbidrag gällande sommardans 2014, 
ett feriearbete för ungdomar där de får 
möjligheten att jobba som dansare under 
3 veckor, Dans i Blekinge 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Dans i Blekinges an-
sökan om arrangemangsbidrag gällande sommardans 2014. 

Sammanfattning 
Den ideella föreningen Dans i Blekinge söker 15 000 kronor i arrangörsstöd från Fritid- och kultur-
nämnden för att anordna Sommardans 2014.  
 
Projektet Sommardans startade 2011 för ungdomar i Karlskrona och Ronneby. Sommardansen har 
sedan vidgats till fler kommuner i länet för att 2013 omfatta ungdomar i alla kommuner i Blekinge. 
De ungdomar mellan 16 och 19 år som medverkar anställs som feriearbetare i respektive kommun. 
Syftet är bland annat att stärka den moderna dansen som konstform i Blekinge samt att göra Ble-
kinge till ett attraktivt län för dansare och andra scenkonstnärer att etablera sig i. 
 
Sommaren 2014 kommer 6 ungdomar från Ronneby att som feriearbetare få möjlighet att vara med 
i Sommardans, som kommer att förläggas till tre veckor under juni månad. Arbetet planeras utgå 
från Ronneby och Folkhögskolan i Bräkne-Hoby. 
 
Projektet stöds förutom av varje kommun också av Dans i Sydost och Region Blekinge. 

Bedömning 
Projektet har hittills lockat många ungdomar med intresse för dans. Projektet kan anses vara ett bra 
sätt att stärka kontakter och samarbete mellan kommunerna i länet. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Dans i Blekinge ett bidrag om 15 000 kronor.  
Kostnaden belastar kontot för Ungdomsutveckling. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), Peter Lindström 
(RP) och tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M). 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja föreningen Dans i Blekinge ett bidrag om 15 000 kronor.  
Kostnaden belastar kontot för Ungdomsutveckling. Redovisning ska ske när projektet är avslutat. 
_____________________ 
Exp: 
Dans i Blekinge 
Lena Brorsdotter  
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2013/263 

§ 7 10-årigt avtal gällande Gnistan   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-12 10-årigt avtal gällande Gnistan     

2 Beslut allmänt ärende 2013-12-05 FKN §139/2013 2013-12-05, Nyttjande-
rättsavtal gällande friidrottsanläggning 
Brunnsvallen - Gnistan 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-25 Nyttjanderättsavtal gällande friidrotts-
anläggning Brunnsvallen - Gnistan  

   

 
Fritid- och kulturnämnden § 139/2013. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande nyttjanderättsavtal för 
friidrottsanläggning Brunnsvallen – Gnistan. 

Sammanfattning 
I investeringsmedlen för 2013 finns ett belopp på 600 000 kr för beläggning av friidrottsbanor på 
Brunnsvallen. I samråd med föreningen Gnistan har förvaltningen gjort en översyn av anläggning-
en. För att lägga beläggning på banorna bör ytterligare åtgärder göras för att uppfylla det behov som 
finns från förening och skola samt att göra anläggningen mer lättskött. De befintliga längdhoppsba-
norna/groparna bör flyttas då den sand/grus som finns där sliter på löparbanorna. Höjdhoppsansat-
sen bör breddas en aning för att underlätta ansats och avbytarbås för RBKs verksamhet bör jackas 
in för att underlätta att använda löparbanor. Gnistan har inlämnat en ansökan till Blekinge Idrotts-
förbund där man söker medel för att finansiera flytt av/nya längdhoppsgropar, breddning av ansats 
till höjdhopp, ny kulkastningsring samt injackning av avbytarbås. Förutsättningen för att föreningen 
skall få bidrag är att föreningen antingen äger anläggningen eller har ett 10 årigt nyttjanderättsavtal. 
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att skriva ett 10- årigt nyttjande-
rättsavtal med Friidrottsföreningen Gnistan gällande friidrottsanläggning på Brunnsvallen. 

Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information till protokollet. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att skriva ett 10- årigt nyttjanderätts-
avtal, bilaga 4,
_____________________ 

 med Friidrottsföreningen Gnistan gällande friidrottsanläggning på Brunnsvallen. 

Exp: 
Friidrottsföreningen Gnistan 
Kommunstyrelsen  
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2012/195 

§ 8 10-årigt avtal gällande Kallinge SK    

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-12 Föreningsdrift av Järnvallen i Kallinge     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-12 10-årigt avtal gällande Kallinge SK     

3 Handling 2014-01-09 Förslag om nytt avtal om nyttjanderätt 
av del av fastigheter samt ansvar för 
vissa åtgärder mellan Ronneby kom-
mun och Kallinge Sportklubb 

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-11-21 FKN §128/2012 2012-11-08, Förenings-
drift Järnvallen i Kallinge 

   

5 Handling 2012-11-14 Reviderat avtal mellan Kallinge Sport-
klubb och Ronneby kommun genom Fri-
tid- och kulturnämnden 

   

6 Handling 2012-11-02 Föreningsdrift av Järnvallen i Kallinge    

7 Beslut allmänt ärende 2012-11-02 FKN §107/2012 2012-10-11, Före-
ningsdrift Järnvallen i Kallinge 

   

8 Handling 2012-10-30 Nyttjanderättsavtal gällande Kallinge 
Sportklubb 

   

9 Handling 2012-09-26 Utkast till avtal med Kallinge Sport-
klubb, Kallinge sportklubb 

   

10 Handling 2012-09-25 Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge, 
Kallinge Sportklubb 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande 10-årigt avtal för 
Kallinge SK. 

Sammanfattning 
Under 2012 sammanträffade förvaltningen med styrelse- representanter för Kallinge SK gällande 
övertagande av skötsel och drift av Järnvallen. Styrelsen för KSK tog ett positivt ställningstagande 
och ett förslag till nyttjanderättsavtal diskuterades. Under 2013 har ett ettårigt avtal skrivits mellan 
förvaltningen och Kallinge SK.  
 
 
Bedömning 
Kallinge SK har under 2013 tagit ett stort ansvar i driften av Järnvallen. Regelrätta möten med alla 
andra aktörer har genomförts och tider för träning och spel fördelats på ett mycket korrekt sätt. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att skriva ett 10 årigt avtal (bilaga) med 
Kallinge SK gällande drift, ansvar och skötsel av Järnvallen Kallinge. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Peter Lindström (RP), Kranislav Miletic (S) 
och Håkan Robertsson (S). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att skriva ett 10 årigt avtal enligt 
bilaga 5
_____________________ 

 med Kallinge SK gällande drift, ansvar och skötsel av Järnvallen Kallinge. 

Exp: 
Kallinge Sportklubb 
Kommunstyrelsen  
Tommy Johansson  
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2013/226 

§ 9 Ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen från 2014  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-31 Utredning och analys av museiverksam-

het i Massmanska kvarnen  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-09-13 FKN §86/2013 2013-09-19, Ändrad verk-
samhet i Massmanska kvarnen från 2014 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-08-28 Ändrad verksamhet i Massmanska 
kvarnen från 2014  

   

4 Handling 2013-08-28 Ändrad verksamhet i Massmanska kvar-
nen från 2014 

   

 
 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande ändrad verksamhet i 
Massmanska kvarnen från 2014. 

Sammanfattning 
Utredning och analys av museiverksamhet i Massmanska kvarnen. 
 
Fritid- och kulturnämnden behandlade 2013-09-19, § 86, förslaget att ett museum skulle inrättas i 
Massmanska kvarnen i samarbete med Ronneby musei- och hembygdsförening. Ett museum som 
speglar Ronnebys historia kopplad till nutid skulle till en början visas i de två översta våningsplanen 
i Massmanska kvarnen. 
 
Fritid- och kulturnämnden fattade inte något beslut i museifrågan, men tillsatte en grupp (presidiet 
samt tjänstemän) för att diskutera lämplig verksamhet i Massmanska kvarnen. 
Gruppen var enig om att en utställning med emaljföremål och en utställning om stadsbranden i 
Ronneby visas under sommaren 2014 i Massmanska kvarnen. 
 
Fritid- och kulturnämnden föreslås utse en planeringsgrupp med representanter för Ronneby Musei- 
och hembygdsförening, Fritid- och kulturförvaltningen samt Blekinge Museum för att skapa ett 
underlag med beskrivning av  
- vad ett museum ska visa dvs vilka perioder ska särskilt belysas 
- organisationen, dvs samarbetspartners till Ronneby Musei- och hembygdsförening 
- bemanning och öppethållande 
- budget för iordningställande 
- budget för bemanning 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utse en arbetsgrupp enligt försla-
get med ovan beskrivna uppgifter.  Gruppens underlag skall lämnas till Fritid- och kulturnämnden 
senast den 15 maj. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att utse en arbetsgrupp enligt försla-
get med ovan beskrivna uppgifter.  Gruppens underlag skall lämnas till Fritid- och kulturnämnden 
senast den 15 maj. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturförvaltningen
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2014/7 

§ 10 Begäran om remissyttrande gällande Tekniska förvaltningens förslag på Taxor 
och avgifter 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-06 Remissyttrande gällande TF förslag på 

taxor och avgifter.  
   

2 Handling 2014-01-09 Begäran om remissyttrande gällande 
Tekniska förvaltningens förslag på Taxor 
och avgifter, Magnus Graad 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag avseende begäran om remissytt-
rande gällande Tekniska förvaltningens förslag på Taxor och avgifter. 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har skickat en begäran om ett yttrande kring TFs förslag på taxor och avgif-
ter. I underlaget är det särskilt två områden som tangerar FoKs områden nämligen torghandel och 
hamnavgifter.  
 
Gällande dessa båda områden är förslaget från TF och FoKs förslag på avgifter synkroniserade.  
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande Tekniska förvaltningens förslag på 
taxor och avgifter. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande Tekniska förvaltningens förslag på 
taxor och avgifter. 
_____________________ 
Exp: 
Magnus Graad 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 23(42) 

 
Fritid- och kulturnämnden 2014-02-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/264 

§ 11 Begäran om remissyttrande gällande förslag till kommunövergripande plan mot 
våld i nära relationer 2014 - 2016 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-11-22 Begäran om remissyttrande gällande för-

slag till kommunövergripande plan mot 
våld i nära relationer 2014 - 2016  

   

2 Handling 2013-11-20 Begäran om remissyttrande gällande för-
slag till kommunövergripande plan mot 
våld i nära relationer 2014 - 2016, Malin 
Weinholtz 

   

 
 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag avseende begäran om remissytt-
rande gällande förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014 – 2016. 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturnämnden riktar sin verksamhet till olika åldersgrupper. Gruppen barn och unga 
finns framför allt i fritidsgårdsverksamheten men också inom föreningslivet, som nämnden stöder 
med bidragsmedel, samt i biblioteksverksamheten. 
 
Planen fokuserar på tre insatsområden, ökad samverkan, ökad kunskap och stärkt förebyggande 
arbete. Dessa satsningar bedömer nämnden som ytterst betydelsefulla för att kunna efterleva planen 
mot våld i nära relationer. Särskilt fokusområdet kunskap är avgörande för att personal inom berör-
da verksamhetsområden ska kunna utarbeta förebyggande insatser eller handlingsplan mot hedersre-
laterat våld i de verksamheter som arbetar med barn och unga.  
 
Bilagt i den utsända planen finns en mall för checklista vid misstanke om våld i nära relationer. En 
checklista kan inte användas utan genomgång/utbildning i hur frågorna ställs och behandlas. 
 
De föreslagna åtgärderna förutsätter förtroende mellan berörda medarbetare och målgrupperna. 
Medarbetarna måste ha kunskap som ger trygghet i de känsliga frågeställningarna. 
 
Ett sätt att lösa kunskapsbehovet är en ökad samverkan, som påtalas i planen. Samverkan skall kon-
tinuerligt genomsyra verksamheten, inte bara i framtagandet av handlingsplan eller i en plan för 
förebyggande insatser. I det dagliga arbetet är det viktigt med ett starkt kontaktnät. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker den föreslagna Kommunövergripande planen mot våld i nära 
relationer 2014-2016.   
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Christoffer Sten-
ström (M) och Åke Tärntoft (C). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att tillstyrka den föreslagna Kommunövergripande planen mot 
våld i nära relationer 2014-2016.   
_____________________ 
Exp: 
Malin Weinholtz 
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2014/14 

§ 12 Begäran om remissyttrande gällande försäljning av del av fastigheten Risatorp 
3:63, Persborgsskolan 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-12 Remissyttrande gällande försäljning del 

av fastigheten Risatorp 3:63, Persborgss-
kolan  

   

2 Handling 2014-01-15 Begäran om remissyttrande gällande för-
säljning av del av fastigheten Risatorp 
3:63, Persborgsskolan 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående begäran om remissytt-
rande gällande försäljning av del av fastigheten Risatorp 3:63, Persborgsskolan. 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen har till Kommunstyrelsen föreslaget en försäljning av Persborgsskolan då 
utbildningsförvaltningen lämnat skolan och samtidigt anmält att behov ej föreligger från deras sida 
att använda huset. I Kommunfullmäktige den 12 december återremitterades ärendet för vidare be-
handling.  
 
Inom Fritid- och kulturnämndens ansvarsområde är en grupp bildad med uppdrag att se över bru-
kets, teaterns och kulturcentrums framtida utveckling. I övrigt ser förvaltningen över befintliga mö-
tesplatser som sport- och simhall, anläggningar mm för att uppnå samverkansformer. 
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser i nuläget inget behov av fler lokaler. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), Johan Svedberg (S) 
och Peter Lindström (RP). 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson yrkar bifall till att avvakta med försäljning för att utröna 
vilka behov som finns. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden av-
slår yrkandet. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röster för bifall till tjänstemannaförslaget. 
Nej-röster för avslag till Håkan Robertsson förslag. 
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Omröstningsresultat 
Efter föreslagen omröstning, avges till protokollet fogad bilaga, åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-
röster. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser i nuläget inget behov av fler lokaler. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunfullmäktige   
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2014/34 

§ 13 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag om en näridrottsplats 
med konstgräs på Kallingeskolan 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-12 Remissyttrande gällande Medborgarför-

slag om en näridrottsplats med konstgräs 
på Kallingeskolan.  

   

2 Handling 2014-02-04 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag om en näridrottsplats 
med konstgräs på Kallingeskolan 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående begäran om remissytt-
rande gällande medborgarförslag om en näridrottsplats med konstgräs på Kallingeskolan. 

Sammanfattning 
Ett förslag har inlämnats av Kristina Alritzon gällande näridrottsplats på Kallingeskolan. Förslags-
ställaren pekar på att de endast har asfalt och det innebär förslitningar på material samt att skaderis-
ken är stor. Aktiviteterna på rasterna blir bättre för de 200 elever som finns på skolan enligt Kristi-
na. 

Bedömning 
I Kallinge finns näridrottsplats på Slättagårdsskolan samt att idrottsplatsen har en konstgräsplan i 
fullmått. Båda dessa ytor används flitigt på dagtid och kvällstid. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden anser att näridrottsplatser främjar den spontana aktiviteten och 
fyller en viktig funktion för alla åldrar, främst barn och ungdomar. I Kallinge är man väl 
försedd med dessa ytor för spontan verksamhet och det finns platser med större behov och 
högre prioritering i kommunen därför föreslår Fritid- och kulturnämnden att förslaget av-
slås. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och Åke Tärntoft (C). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden anser att näridrottsplatser främjar den spontana aktiviteten och 
fyller en viktig funktion för alla åldrar, främst barn och ungdomar. I Kallinge är man väl 
försedd med dessa ytor för spontan verksamhet och det finns platser med större behov och 
högre prioritering i kommunen därför föreslår Fritid- och kulturnämnden att förslaget av-
slås. 
_____________________ 
Exp: 
Anna-Karin Sonesson 
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2013/265 

§ 14 Miljötekniks begäran om remissvar avseende ny avfallsplan och renhållnings-
ordning för Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-31 Remissyttrande - ny avfallsplan och ren-

hållningsordning för Ronneby kommun  
   

2 Handling 2014-01-03 Föreskrifter om avfallshantering för Ron-
neby kommun 

Förslag 2013-11-28 

 

   

3 Handling 2014-01-03 Avfallsplan 2014 - 2019 för Ronneby 
kommun 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-12-05 FKN §142/2013 2013-12-05, Inbjudan till 
samråd avseende ny avfallsplan och ren-
hållningsordning för Ronneby kommun, 
Ronneby Miljö & Teknik AB 

   

5 Handling 2013-12-04 Inbjudan till samråd avseende ny avfalls-
plan och renhållningsordning för Ronneby 
kommun, Ronneby Miljö & Teknik AB 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Miljötekniks begäran 
om remissvar avseende ny avfallsplan och renhållningsordning för Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
Ronneby kommun har genom Ronneby Miljö & Teknik AB tagit fram en ny avfallsplan 
med tillhörande renhållningsordning för åren 2014-2019 i enlighet med gällande lagstift-
ning. Syftet med avfallsplanen är att den ska vara ett strategiskt styrdokument för avfalls-
hanteringen i kommunen och ett instrument för att uppnå minst de nationella och regionala 
miljömålen. Mål och åtagande skall årligen följas upp och utfallet skall redovisas. Uppfölj-
ningen av avfallsplanen kommer att samordnas av Ronneby Miljö & Teknik AB. Målen 
har koppling till flera av målen i den nationella avfallsplanen. 
 
Avfallsplanen för Ronneby kommun har sex målområden samt mål och åtgärder för att 
dessa ska kunna uppfyllas; 
 
För miljöaspekten av avfallshanteringen är de av riksdagen antagna 16 nationella miljökva-
litetsmålen utgångspunkten för vad som kan anses som en hållbar avfallshantering.  
Under det övergripande målet En avfallshantering med positiv påverkan på miljön och med 
god service har Fritid- och kulturnämnden ett delat ansvar vad gäller ”Resurseffektiv servi-
ce på allmänna platser, öar, badplatser, i hamnar för fritidsbåtar och för husbilar” och ”God 
samverkan mellan de kommunala verksamheter som berörs av avfallshanteringen:” 
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En årlig redovisning av måluppfyllelse och utförda åtgärder kommer att beskrivas i en upp-
följningsrapport som kommer att redovisas på Ronneby Miljö & Teknik AB  och kommu-
nens hemsida. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker den nya avfallsplanen och renhållningsordningen för 
Ronneby kommun som helhet och ställer sig särskilt positiv till målet om resurseffektiv 
service på allmänna platser, badplatser, hamnar m m som kan möjliggöra en än mer positiv 
inställning till kommunens friluftsutbud hos såväl kommuninvånare som besökare. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att tillstyrka den nya avfallsplanen och renhållnings-
ordningen för Ronneby kommun som helhet och ställer sig särskilt positiv till målet om 
resurseffektiv service på allmänna platser, badplatser, hamnar mm som kan möjliggöra en 
än mer positiv inställning till kommunens friluftsutbud hos såväl kommuninvånare som 
besökare. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
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2014/5 

§ 15 Riksantikvarieämbetets begäran om remissyttrande gällande vägledning avse-
ende Kulturmiljövårdens riksintresse   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2014-02-12 Riksintressen, Kulturminnesvård i Ronne-

by 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-15 Riksantikvarieämbetets begäran om re-
missyttrande gällande vägledning Kultur-
miljövårdens riksintresse  

   

3 Handling 2014-01-03 Riksantikvarieämbetets begäran om 
remissyttrande gällande vägledning 
Kulturmilövårdens riksintresse, Riks-
antikvarieämbetet 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag om Riksantikvarieämbetets be-
gäran om remissyttrande gällande vägledning avseende Kulturmiljövårdens riksintresse. 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturnämnden har från Riksantikvarieämbetet fått rapporten Vägledning om kulturmil-
jövårdens riksintressen 3 kap 6§ MB på remiss för yttrande. 
 
Rapporten är framtagen inom projektet Kulturmiljövårdens riksintressen och riktar sig främst till 
tjänstemän på länsstyrelserna men även till andra aktörer som arbetar för en hållbar samhällsutveck-
ling. Vägledningen kommer att ligga till grund för fortsatt arbete inom Riksantikvarieämbetet. 

Bedömning 
I Ronneby kommun finns följande riksintressen; 
Ronneby brunnsanläggning samt Blekan, Rönninge, Fridhem 
Bräkne Hoby tätort  
Johannishus åsar, Vång, Johannishus gods 
Förkärla sockens centralbygd samt Tromtö 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till fördjupade ansträngningar och större uppmärk-
samhet kring riksintressen inom ramen för kulturmiljön och kulturarvet. För kommunernas del är 
dialogen med länsstyrelsen avgörande. En sådan dialog har påbörjats inför översyn och eventuella 
revideringar av riksintressena i Ronneby kommun. 

Bakgrund  
Ett riksintresse för kulturmiljövården är en sammanhängande kulturmiljö som kännetecknas av att 
den särskilt väl belyser viktiga kulturhistoriska skeden i landskapet. Uttrycken för riksintresset, den 
historia som format platsen, ska fortsatt finnas kvar och prägla platsen. Riksintressena ska spegla en 
bred bild av hela samhällets historia där aspekter såsom näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick, 
estetiska ideal etc inkluderas.  
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Ett riksintresse utgör inte ett områdesskydd som ett byggnadsminne, ett kulturreservat eller en kul-
turmiljö. Områden av riksintressen ska skyddas mot påtaglig skada. 
 
Kulturmiljövårdens ca 1650 riksintressen omfattar ett brett urval av miljöer som inrymmer såväl 
landsbygd som stadslandskap och spänner över en lång tidsrymd, från forntida boplatsområden till 
efterkrigstidens förortsmiljöer. Kommunens översiktsplan är kommunens avsiktsförklaring för den 
långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön inkl riksintressena. Översiktsplanen spelar en viktig 
roll för att tillvarata och utveckla kulturmiljön som resurs genom att den synliggör och uttolkar riks-
intresseanspråken.  
 
Riksantikvarieämbetet ansvarar för den nationella överblicken över riksintresseanspråken, vilket 
innebär att ha kännedom om urvalet av områden vad gäller deras antal, omfattning, landskapstyper, 
kulturhistoriska skeenden och tidsperioder samt hur dessa fördelar sig över landet. 
 
Länsstyrelsen ansvarar för uppsikten i länet vilket bl a innefattar granskning och uppföljning av att 
riksintresseanspråken tillgodoses i den kommunala planeringen. Länsstyrelsen har också ansvar för 
att följa upp områdenas utveckling och tillstånd med avseende på de riksintressanta kulturhistoriska 
värdena. 
 
Riksantikvarieämbetet ansvarar för frågor om kulturmiljön och kulturarvet. Myndigheten ska bl a 
verka för att kulturvärden i bebyggelse och landskap tas till vara, bevaka kulturmiljöintresset i sam-
hällsplaneringen samt samordna, följa upp och utvärdera kulturmiljöarbetet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och Åke Tärntoft (C). 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till fördjupade ansträngningar och större uppmärksam-
het kring riksintressen inom ramen för kulturmiljön och kulturarvet. För kommunernas del är dialo-
gen med länsstyrelsen avgörande. En sådan dialog har påbörjats inför översyn och eventuella revi-
deringar av riksintressen i Ronneby kommun. 
_____________________ 
Exp: 
Riksantikvarieämbetet 
Lena Brorsdotter 
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2013/237 

§ 16 Uppdrag från Kommunfullmäktige avseende författningssamling för Fritid- och 
kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2014-01-21 Taxor och avgifter samt bestämmelser för 

uthyrning av lokaler och anläggningar 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-01-21 Författningssamling för Fritids- och kultur-
nämnden gällande taxor och regelverk  

   

3 Handling 2014-01-15 Kommunfullmäktige § 276/2013, För-
fattningssamling för Fritid- och kul-
turnämnden gällande taxor avgifter 
och regelverk, Kommunfullmäktige 

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-11-06 FKN § 122/2013 2013-11-06, Översyn av 
författningssamling för Fritid- och kultur-
nämnden gällande taxor, avgifter och 
regelverk 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-29 Författningssamling gällande taxor, avgif-
ter och regelverk  

   

6 Handling 2013-10-17 Taxor och avgifter samt bestämmelser 
för uthyrning av lokaler och anlägg-
ningar 

   

7 Beslut allmänt ärende 2013-10-10 FKN § 115/2013 2013-10-10, Författ-
ningssamling för Fritid- och kultur-
nämnden gällande taxor, avgifter och 
regelverk 

   

8 Handling 2013-09-24 Författningssamling för Fritid- och 
kulturnämnden gällande taxor, avgifter 
och regelverk 

   

 
 
Konsult Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag avseende författningssamling för Fritid- och 
kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2013-12-12 § 276 att anta förslag till taxor och avgifter 
samt bestämmelser för uthyrning av kommunala idrotts- fritids och kulturanläggningar, 
lokaler m.m. förutom gällande punkterna 1.1 - 1.6, 1.16, 6.1, 6.2 och 13. 
 
Punkterna 1.1 - 1.6, taxorna ska gälla en period á 45 minuter återremitteras till nämnden för bered-
ning. 
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Tekniska förvaltningen och Fritid- och kulturnämnden får i uppdrag att se över och samordna tax-
orna gällande båtplatser och marknadsplatser. Fritid- och kulturnämnden får uppdrag att ta fram nytt 
förslag avseende avgift för simskolor. Redovisning av uppdragen ska ske till Kommunfullmäktige 
senast i april 2014. 
 
Punkt 1.14, får följande tillägg; Kommun och förening ska i samråd mäta upp aktuell yta och däref-
ter komma överens om antal kvadratmeter. 

Bedömning 
Vad gäller ändring av punkterna 1.1 – 1.6 att gälla period á 45 minuter är det åtgärdat 
genom att på sidan två, andra stycket ändra till följande text:  
 
Om inte annat anges i dessa taxor är det timhyra som gäller. För anläggningar och lokaler 
under punkt 1.1 till och med 1.6 gäller periodtaxa, en period = 45 minuter. 
 
Även redigering har skett på sidan tre andra stycket med anledning av detta till följande: 
 
Lokaler i idrottsanläggningar skall lämnas fem minuter före den bokade tidens utgång, 
vid isbana/ishall tio minuter. Redskap m.m. skall då vara bortplockade. 
 
Efter samverkan med Tekniska förvaltningen föreslås att punkt 6.1 Båtplatser inte ändras för närva-
rande beroende på oklarheten vad gäller driften av båtplatsanläggningen på Ekenäs och att det också 
finns ett förslag att omarbeta avtalet med Jernaviks Segelsällskap avseende driften av båtanlägg-
ningen i Järnavik som kan påverka hyressättningen av båtplatserna. Punkt 13 Marknadsplatser före-
slås ändras enligt följande: 
 
 
13 Marknadsplatser 

Serverings- 
vagn1) Demoplats

Kostnad
Tosia Bonnadagarna 550 kr3) 5000 kr4) 1 200 kr
Övriga marknader 40 kr/m

1)  Över 6 m tillkommer 1 000 kr/m
2) Alkoholtillstånd prövas av Socialnämnden
3) Elanslutning tillkommer, 10amp 150 kr

Elanslutning tillkommer, 16amp 900 kr
Elanslutning tillkommer, 32amp 1 200 kr

4) Elanslutning ingår

100 kr

3 löpmeter
Övr serverings- o 

försäljningsytor2)3)
/m2
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Avgiften för simskolor föreslås att bibehållas enligt följande: 
 
1.16 Simskolor 

Sommar- 
simskola

Ungdom
Kostnad
Ronneby Simhall 200 kr
Åsjön 100 kr
Galtsjön 100 kr
Skörjesjön 100 kr
Slättanäs 100 kr   
Punkten 1.14 föreslås ändras enligt nedanstående: 
 
1.14 Kanslier, förråd, cafeteria, samlingsrum 

Kostnad 300 kr per kvm och år
Kockumhallen

Ronneby Sporthall

Kallinge Sporthall

Hoby Sporthall

I hyran ingår kostnader för värme, el, va och sophämtning.
Dessa lokaler kan endast hyras av ideell förening.

Kommunen och respektive förenings ska i samråd mäta upp aktuell yta och 
därefter komma överens om antal kvadratmeter.   

Förslag till beslut 
Fritids- kulturnämnden ställer sig bakom ovanstående förslag till förändringar av ”Författ-
ningssamling för Fritids- och kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk” och 
för ändringarna vidare till Kommunfullmäktige genom Kommunstyrelsen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Claes Diurhuus (M) och Håkan Robertsson 
(S). 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson yrkar bifall till att kostnaden för Ronneby Simhall ska 
sänkas från 200 kronor till 100 kronor. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bi-
faller detsamma. 
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Beslut 
Fritids- kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom ovanstående förslag till förändringar av ”För-
fattningssamling för Fritid- och kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk” i enlighet 
med bilaga 6
_____________________ 

 och för ändringarna vidare till Kommunfullmäktige genom Kommunstyrelsen. 

Exp: 
Kommunfullmäktige 
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2013/243 

§ 17 Skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning av återremittering av bidragsbe-
stämmelser   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-11 Skrivelse till Kommunstyrelsen med an-

ledning av återremittering av bidragsbe-
stämmelser  

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2014-02-11 Skrivelse till Kommunstyrelsen med an-
ledning av återremittering av bidragsbe-
stämmelser  

   

 
Konsult Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag skrivelse till Kommunstyrelsen med anledning 
av återremittering av bidragsbestämmelser. 

Bedömning 
Kommunstyrelsens beslutade 2014-02-04 § 44, att remittera förslaget till Bidragsbestämmelser för 
föreningar och studieförbund i Ronneby kommun till Kommunal pensionärsrådet samt Kommunala 
rådet för funktionshinderfrågor. 

Undertecknad vill härmed redovisa för hur handläggning och information har genomförts under 
beredningen av ärendet samt ställa frågan, vilken skyldighet har, i detta och liknande ärenden, Fri-
tids- och kulturförvaltningen att informera om samt remittera förslag till ändringar av bidragsbe-
stämmelser, taxeändringar m.m. till föreningar i Ronneby kommun. 

Förslaget till bidragsbestämmelser var 2013-10-10 ett ärende i Fritids- och kulturnämnden med be-
slut att ärendet tas upp igen den 6 november 2013. Efter det sammanträdet inhämtades underlag från 
socialförvaltnings- och äldreförvaltningscheferna om gemensamma bidragsbestämmelser för Ron-
neby kommun.  

Den 6 november 2013 ställde sig Fritids- och kulturnämnden bakom ett nytt förslag till bidragsbe-
stämmelser och beslutade, att föra bestämmelserna vidare till Kommunfullmäktige genom Kom-
munstyrelsen. Detta förslag är anpassat till de bidrag som betalats ut från Social- och Äldrenämn-
derna. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2013-11-11 att remittera ärendet till Social- och Äldre-
nämnderna för yttrande. 

2013-11-18 genomförde Fritids- och kulturförvaltningen föreningsinformation i Ronnebysalen där 
förvaltningschefen redovisade förslaget till de nya bidragsbestämmelserna. Till föreningsträffen var 
alla registrerade föreningar i Ronneby kommun inbjudna, inklusive handikappföreningar och pen-
sionärsföreningar, av vilka också ett flertal var närvarande. 

2013-11-27 redovisade handläggaren i detta ärende förslaget till bidragsbestämmelser på Kommu-
nala pensionärsrådet. 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2014-01-20 hade Social- och Äldrenämndernas 
yttrande kommit in. Äldrenämndens ordförande hade förslag till ändringar, där bland annat den 
långtgående delegationen ifrågasattes och att kontroll mot gällande lagstiftning måste göras.  
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Denna kontroll genomfördes vilket innebar att Fritids- och kulturnämndens delegationsordning 
måste ändras. Ett sådant förslag finns klart för beslut. 

På arbetsutskottets sammanträde yrkade Tommy Andersson om ändringar i förslaget avseende be-
slutspunkterna och att bilagorna skulle tas bort. Arbetsutskottet beslutade godkänna förslaget med 
Tommy Anderssons förslag till justeringar och att föreslå Kommunfullmäktige godkänna det. 

Kommunstyrelsen beslutade sedan 2014-02-02 som angavs i inledningen av denna skrivelse att re-
mittera de föreslagna bidragsbestämmelserna till Kommunal pensionärsrådet och Kommunal rådet 
för funktionshinderrådet. 

Sammanfattning 
I detta ärende har således kommunens föreningar varit inbjudna till information där bidragsförslaget 
presenterades. Pensionärsföreningarnas representanter har informerats på pensionärsrådet samman-
träde. 

Med anledning av beslutet i Kommunstyrelsen, vilken skyldighet har, i detta och liknande ärenden, 
Fritid- och kulturförvaltningen att informera om samt remittera förslag till ändringar av bidragsbe-
stämmelser, taxeändringar m.m. till föreningar i Ronneby kommun? 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S) och tjänstgörande 
ersättare Christoffer Stenström (M). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med ovanstående sammanfattning. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
Per Engkvist
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2014/2 

§ 18 Delegationsbeslut 2014 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 
_____________________ 
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2014/3 

§ 19 Delgivningsärenden 2014 

Sammanfattning 
Socialnämnden § 163/2013, remissvar gällande förslag till bidragsbestämmelser för Fritid- och kul-
turnämnden. 

Kommunfullmäktige § 240/2013, Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och 
kulturnämnden, Anders P Petersson (S). 

Kommunfullmäktige § 257/2013, Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för 
inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156. 

Kommunfullmäktige § 250/2013, Beslut om budget 2014-2015, plan 2016-2017 med förslag om 
taxa. 

Polismyndigheten i Blekinge län anmäler skadegörelse på fordon, parkerat vid Kulturcentrum i 
Ronneby, Polismyndigheten i Blekinge län. 
 
Kommunfullmäktige § 264/2013, Fyllnadsval efter Anders P Petersson (S), ledamot i Fritid- och 
kulturnämnden, till ny ledamot utses Johan Svedberg (S) samt som ny ersättare efter Johan Sved-
berg utses Anders P Petersson (S). 

Kommunfullmäktige § 273/2013, Inköp av fastigheten Droppemåla 1:46. 
 
Kommunfullmäktige § 275/2013, Omfördelning av budget med hänsyn tagen till överföring av ob-
jekt från Fritid- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen. 
 
Kommunfullmäktige § 284/2013, Besvarande av medborgarförslag från Pernilla Törnström avseen-
de en tränings- och tävlingsbana för dragracing samt konbana. 
 
Blekinge Tingsrätt har utfärdat kungörelse av Coleve Restaurang & Konferens AB i Ronneby och 
har upprättat utdelningsförslag och förvaltningsredogörelse samt slutredovisning.  
 
Protokoll fört vid styrelsemöte med Blekinge Bandyförbund den 9 januari 2014. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokollet. 
_____________________ 
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2014/4 

§ 20 Information och rapporter 2014 

Sammanfattning 
Nils Ingmar Thorell och Claes Diurhuus deltog i projektet 365 saker att göra i Ronneby, av ungdo-
mar, för alla på Kulturcentrum. Besökarantalet var 9 501 personer sammantaget under perioden den 
16 november 2013 – 12 januari 2014. 
 
Nils Ingmar Thorell informerar om att Åke Tärntoft har lämnat in en skrivelse till Fritid- och kul-
turnämnden om medlemskap i Stiftelsen Blekinge Museum och Magnus Persson vill rapportera om 
Strategi Turism. Ärendena tas upp på Fritid- och kulturnämndens nästa möte den 19 mars 2014. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om att inbjudan till Föreningsträff är utskickad och 
blir den 4 mars i Stadshuset. 
 
Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2014-09-18 är framflyttat till tisdagen den 23 september. 
 
Magnus Persson rapporterar om WM i bandy för 15-åringar där Svenska bandyföreningen var 
mycket positiv till arrangemanget. 
 
Håkan Robertsson tar upp frågan om hanteringen av avtal mellan Fritid- och kulturförvaltningen  
och Äggaboden angående turistinformation.  
 
Lena Brorsdotter rapporterar om att mötet om Regionens Kulturplan den 25 februari 2014 är inställt 
och flyttat till den 12 mars. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Christoffer Sten-
ström (M), Johan Svedberg (S), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M), Gudrun Johansson 
(SD), Håkan Robertsson (S) och Claes Diurhuus (M). 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet. 
_____________________ 
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2014/56 

§ 21 Uppdrag till utsmyckningsrådet - Offentlig utsmyckning – betongkonstprojekt 
av 1400 förskolebarn i Ronneby kommun 

Sammanfattning 
Ett betongkonstverk, nyligen skapat av 1400 förskolebarn i Ronneby kommun, lämpar sig ytterst 
bra till offentlig utsmyckning i centrala Ronneby. Konstverket kommer att attrahera olika genera-
tioner av Ronneby kommuns invånare under många år framåt. Men även kommunens besökare ska 
lätta kunna hitta till detta offentliga konstverk. Därför lämnar härmed KulturPedagogisk Centrum 
(KPC) förslag till vidarehantering och placering av konstverket för vidare utredning till Ronneby 
kommuns utsmyckningsråd. Dessutom yrkar vi på anslag på 110 000 kr för offentlig utsmyckning. 

Beskrivning av bakgrund 
Våren 2013 genomförde KulturPedagogiskt Centrum med egna resurser ett betongprojekt på alla 
kommunens förskolor. Projektet tog sitt avstamp i dåvarande läroplans (Lpfö 98) riktlinjer om för-
skolans uppdrag att inspirera barnen att utforska omvärlden, uppmuntra till nyfikenhet, företagsam-
het och lust att lära. 1400 barn från kommunens förskolor fick delta i en undersökande, kreativ, 
konstnärlig och matematisk process, anpassad efter ålder och under ledning av en av KPC´s konst-
pedagoger. I betongprojektet fick barnen möjlighet att i enlighet med målen i läroplanen utforska ett 
material som sällan används vare sig i förskolan eller i hemmen. Projektet har hittills resulterat i 
cirka 1400 betongplattor ungefär 1 dm2 stora.   Bil. 1 

Under HM Carl XVI Gustafs besök den 6 april 2013 april fick konungen detta framtida konstverk i 
gåva av Ronneby kommun genom kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell. Detta som 
en symbol för framtiden och ett uttryck för den kreativitet och aktivitet som finns i Ronneby kom-
mun. 

Beskrivning av konstverket och placeringsförslag 
Konstverket ska bestå av barnens betongplattor monterade på stora plåtar som får åldras och rostas 
med tiden, som en del av verket. Plåtarna beräknas uppta en yta av cirka 45 m2. 

I dagsläget finns två förslag på var detta konstverk skulle placeras: 

På väggen utanför Willys mot Prinsgatan Bil. 3 

I grönområdet på Snäckebacken  Bil. 2 

På bifogade bilder finns förslagen iscensatta. Betongplattorna är monterade på plåtar i båda försla-
gen. På förslag 2 ställs plåtarna som väggar i olika höjder och bredder för att bilda rumsligheter och 
inge en labyrintkänsla. Verket ska uppmuntra till nyfikenhet och rörelse. Vuxna och barn ska till-
sammans eller var för sig kunna uppleva betongen på nära håll och i sin egen höjd. 

 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 42(42) 

 
Fritid- och kulturnämnden 2014-02-20 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Kostnadskalkyl (prel.) 
Korten plåt. 150x300 x 5 mm = 4,5 m2. 2200 kr. 6 plåtar x 2200 = 13 000 

 

Transport/säker montering  35 000 

Beredning/lagning, 1 vecka     8 000 

”Limning”, 2 veckor, 2 personer 36 000 

Lim/material   10 000 

Oförutsett/övrigt     8 000 

  

Enligt preliminära beräkning kommer detta offentliga konstverk att kosta 110 000 kr.  

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar  

Att ge utsmyckningsrådet i uppdrag att hantera ärendet vidare i en egen utredning. Resultatet pre-
senteras i Fritids- och kulturnämnden för vidare beslut. 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar  

Att ge utsmyckningsrådet i uppdrag genom Lena Brorsdotter att hantera ärendet vidare i en egen 
utredning. Resultatet presenteras i Fritids- och kulturnämnden för vidare beslut. 
_________________________ 
Exp: 
Lena Brorsdotter  
Kirsti Emaus 
Karin Svensson 



                                       BILAGA A 
RONNEBY KOMMUN 
Fritid- och kulturnämnden Närvarolista  
MANDATPERIODEN 2011  -  2014 
 

 
Sida 1  
Datum 2014-02-20 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 12 § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Nils Ingmar Thorell FP X X          

 2. Claes Diurhuus-Gundersen M X X          

 3. Håkan Robertsson S X  X         

 4.  Robin Jonasson M ---           

 5.  Mats Roxling M X X          

 6.  Anders L Petersson C X X          

 7.  Åke Tärntoft C X X          

 8.  Peter Lindström RP X X          

 9.  Kranislav Miletic S X  X         

10.  Amani El-Ali S X          §§ 2-10 

11.  Johan Svedberg S X  X         

12. Angela Leyton V ---           

13. Gudrun Johansson SD X  X         

              

 Ersättare              

  1.  Christoffer Stenström M X X         Tj ers 

  2. Magnus Persson M X X         Tj ers §§1, 11-21 

  3. Christer Stenström M            

  4. Lars Jolin C            

  5. Hillevi Andersson C            

  6.  Jesper Rehn FP            

  7. Liinda Ronnestad RP            

  8.  Åsa Cederberg S            

  9. Marcus Rosander S            

10. Ann-Margret Olofsson S            

11. Anders P Petersson S            

12. Niels Elley MP X  X        Tj ers 

13. Tomas Lund SD            

2014-02-04   8      5  















































ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG (TA) I KOMPLETTERINGSBUDGET 2014 
 
ANSLAG TILLINVESTERINGSKOSTNADER (TKR) 
 
Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 1/2014.      Bilaga 3 
 
Nämnd:  Fritids- och Kulturnämnden 
 
Verksamhet:  
 

 

 
Beskrivning      Ansvar Slag Verksamhet Aktivitet Objekt Projekt Belopp 

1. Lagning, målning löparbanor 413001 40 341   66740 600 
2. Utökning motorcrossbana 413001 40 340   66742 624 
3. Renovering tak mm Brunnsbadet (gamla 

byggnaden) 
413001 40 343   66778 441 

        
        
Summa       1.665 
 
Motivering: 
 

1. 
Var från början planerat att genomföras under våren 2013 efter att avloppsgrävning, dammbygge och övriga maskinarbeten var klara men pga av den 
långa vinterperioden blev detta försenat och bör färdigställas under 2014 istället.   

Lagning, målning löparbanor: 

Ansökningar till Blekinge Idrottsförbund från friidrottsföreningen Gnistan kring nya investeringar innebär att projektet bör samordnas med detta 2014.  
 
2. 
Undersökningar och planeringar pågår. Undersökning av att utnyttja grusgropen norr om norra änden av landningsbanan på Ronneby Flygplats. 
Bullermätning har utförts under 2012 och våren 2013. Ställningstagande från F17 har lämnats. Ny bullermätning utförd norr om tidigare plats. 

Utökning motorcrossbana: 

 
3. 
Vissa åtgärder var planerade 2013 men harflyttats framåt. Nya åtaganden, förändrad organisation och personal med gammal kännedom om 
anläggningarna har försvunnit ur organisationen vilket fördröjt arbetet. Stor ommålning av bassängen är också nödvändig under 2014. 

Renovering tak mm Brunnsbadet (gamla byggnaden): 

 
Förvaltningschef/Fritid-Kultur 
 
…………………………………. 
Tommy Johansson 
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AVTAL OM NYTTJANDERÄTT AV FRIIDROTTSANLÄGGNINGAR PÅ 
FASTIGHETEN RONNEBY 24:18, BRUNNSVALLEN 

 

Parter 

Fastighetsägare:  Ronneby kommun, kallad Kommunen. Om inget annat sägs i 
avtalet företräds Kommunen av Fritids- och kulturnämnden 

Adress:    Stadshuset, 372 80 Ronneby  

Org.nr:   212000-0837 

 

Nyttjanderättshavare: FIF Gnistan, kallad Föreningen.  

Adress:  Övre Brunnsvägen 14 A, 372 36 Ronneby 

Org.nr:  835600-4807 

 

1  Nyttjanderättsobjekt, definitioner mm 

1.1 Friidrottsanläggning på fastigheten Ronneby 24:18, Brunnsvallen som ägs av Kommunen. 

1.2 Nyttjanderättsobjektet i dess helhet benämns nedan Objektet. Objektet och ingående delobjekt 
har markerats på karta, bilaga 1

1.2.1 Följande byggnader tillhör Objektet:  

. 

Byggnad 
 

Nr på karta Belägen inom 
fastighet 

Kallförråd, norr 20 m² 1 Ronneby 24:18 
Materielrum, delas med skolan 18 m² 2 Ronneby 24:18 
    

1.2.2 Till Objektet hör lös egendom. En inventeringslista av denna egendom, bilaga 2 skall 
gemensamt upprättas av Kommunen och Föreningen.  

2  Syfte och användning 

2.1 Objektet upplåts med nyttjanderätt jml 7 kap JB.  

2.2 Objektet upplåts av Kommunen till Föreningen för att användas till verksamhet enligt 
Föreningens stadgar. 

2.2.1 Objektet skall i huvudsak användas från 15 april till och med 15 oktober. Tidpunkterna 
anpassas till väderleken och beslutas av Kommunen i samråd med Föreningen.  

2.2.2 Objektet upplåtes på tider bokade enligt bestämmelser, Taxor och avgifter samt bestämmelser 
för uthyrning av lokaler och anläggningar fastställda av Kommunfullmäktige. 

3  Upplåtelsetid 

3.1 Avtalstiden är 2014-01-01 – 2023-12-31. 

3.2 Avtalet förlängs med ett år i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex 
månader före avtalstidens utgång. 

3.3 Avtalets hävs om någon av avtalets parter till väsentlig del inte fullföljer sina åtaganden och 
trots påpekande från lidande part rättelse inte sker inom rimlig tid äger lidande part rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan. 

4  Nyttjanderättsavgift 

4.1 Avgift för upplåtelsen sker enligt taxa fastställd av Kommunfullmäktige. 

4.1.1 Avgift för föreningens nyttjande av Kommunens lösa egendom ingår i avgiften enligt taxa.  
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5 Objektets skick 

5.1 Objektet upplåts i befintligt skick.  

6 Renhållning  

6.1 Kommunen ansvarar för och bekostar städning och rengöring av banor före säsong enligt 2.2.1 

6.2 Föreningen har löpande städning under säsongen gällande objektet.  

7 Säkerhet 

7.1 Kommunen ansvarar för och bekostar säkerhet på Objektet.  

8 Drift och underhåll 

8.1 Kommunen ansvarar för och bekostar fullgörande av sådan drift av Objektet och 
fastighetsskötsel som inte reglerats på annat sätt i detta avtal. 

8.1.1 Kommunen har full rätt att när som helst använda all den egendom som regleras i detta avtal. 
Samråd bör ske med Föreningen.  

8.2 Kommunen ansvarar för och bekostar planerat underhåll av Objektet. 

8.2.1 Det planerade underhållet ska göras i enlighet med gällande underhållsplan som Kommunen 
årligen uppgraderar.  

8.2.2 I fråga om planerat underhåll företräds Kommunen av dess Tekniska förvaltning.  

8.3 Föreningen får inte genomföra om-, till- eller nybyggnation utan Kommunens skriftliga 
godkännande.  

9 Förelägganden, tillstånd mm 

9.1 Kommunen ansvarar för och bekostar nödvändiga tillstånd samt åtgärder som 
försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd, räddningstjänst eller annan 
myndighet eller annan juridisk eller fysisk person med rätt begär för Objektets nyttjande. 

10 Försäkring och skador  

10.1 Kommunens egendom ska alltid vara erforderligt försäkrad.  

10.2 Föreningen ska alltid vara erforderligt försäkrad för sin egendom, personal och all sin 
verksamhet i övrigt. 

11 Fastighetsskatt 

11.1 Kommunen ska betala fastighetsskatt.  

12 Överlåtelse, upplåtelse och inteckning 

12.1 Nyttjanderätten får inte överlåtas till annan (substitution) utan Kommunens skriftliga 
samtycke. 

12.2 Nyttjanderätten får inte upplåtas delvis eller i sin helhet i andra hand (sublokation) utan 
Kommunens skriftliga samtycke. 

13 Underrättelseskyldighet 

13.1 Föreningen ska omgående underrätta Kommunen om sådant som kan vara av betydelse för 
Kommunen i dess egenskap av fastighetsägare. 

13.2 Föreningen ska årligen delge Kommunen statistik över antalet tävlingar och träningar och 
andra arrangemang som genomförs på Objektet.  

14 Tillträde mm 

14.1 Kommunen har full rätt till tillträde till Objektet.  

15 Delgivning  

15.1 Genom att sända handling i rekommenderat brev till motparts adress som är angiven i detta 
avtal har part fullgjort sin delgivningsskyldighet.  
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16 Force majeure 

16.1 Parterna har inte skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och skadeståndsskyldighet om deras 
åtaganden inte alls eller endast till en synnerligen hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, 
upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, naturkatastrof eller annan därmed 
jämförbar händelse som parterna inte råder över eller inte rimligen kunnat förutse.  

17 Ändringar och tillägg 

17.1 Ändringar och tillägg till detta avtal förutsätter för sin giltighet skriftlighet samt båda parters 
undertecknande. 

18 Avtalsexemplar 

18.1 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit varsitt. 

  

 

Ronneby kommun   FIF Gnistan 

Ronneby  2014-   Ronneby  2014- 

 

 

……………………………………… ……………………………………… 
Roger Fredriksson  Bo Nilsson 
Kommunstyrelsens ordförande  Ordförande FIF Gnistan 
 



  Bilaga 1 till avtal 
 Ronneby kn – FIF Gnistan 
 2014-  -   

   Sida 1 (1) 
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AVTAL OM NYTTJANDERÄTT AV DEL AV FASTIGHETER SAMT ANSVAR FÖR 
VISSA ÅTGÄRDER 

 

Parter 

Fastighetsägare:  Ronneby kommun, kallad Kommunen. Om inget annat sägs i 
avtalet företräds Kommunen av Fritids- och kulturnämnden 

Adress:    Stadshuset, 372 80 Ronneby  

Org.nr:   212000-0837 

 

Nyttjanderättshavare: Kallinge Sportklubb, kallad Föreningen.  

Adress:  Box 2030, 372 02 Kallinge 

Org.nr:  835600-0391 

 

1  Nyttjanderättsobjekt, definitioner mm 

1.1 Markområde på del av fastigheterna Järnvallen 1:1 och Bredåkra 11:2 som ägs av Kommunen. 

1.2 Nyttjanderättsobjektet i dess helhet benämns nedan Objektet. Objektet har markerats på karta, 
bilaga 1

1.2.1 Till Objektet hör byggnader enligt nedanstående tabell. 

. 

Byggnad 
 

Nr på karta Belägen inom 
fastighet 

Klubbhus 142 m² 1 Järnvallen 1:1 
Förråd (Tennisbod) 20 m² 2 Järnvallen 1:1 
Förråd  17 m² 3 Järnvallen 1:1 

1.2.2 Till Objektet hör lös egendom. En inventeringslista av denna egendom, bilaga 2 skall 
gemensamt upprättas av Kommunen och Föreningen.  

1.3 Följande definitioner ska gälla i detta avtal. 

1.3.1 Fastighetsskötsel: åtgärder som utförs minst en gång om året och syftar till att vidmakthålla 
Objektets funktion. Fastighetsskötsel omfattar tillsyn och vård, reparationer (tidigare benämnt akut 
underhåll), sophämtning, städning. Kostnader för personal, material, maskiner, fordon, 
arbetsledning och entreprenör ingår.  

1.3.1.1 Reparationer: med reparation avses åtgärd förorsakad av en oförutsedd händelse som inte 
ingår i planerat underhåll. 

1.3.1.2 Kommunen svarar för eventuella nyinvesteringar av maskiner.  

1.3.2 Planerat underhåll: planerat underhåll utförs med längre periodicitet än ett år och syftar till 
att återställa en byggdels funktion. Planerat underhåll omfattar aktiviteter för underhåll av tomt, 
utvändigt underhåll av byggnad, invändigt underhåll av byggnad samt underhåll av installationer.  

2  Syfte och användning 

2.1 Objektet upplåts med nyttjanderätt jml 7 kap JB.  

2.2 Objektet upplåts av Kommunen till Föreningen för att användas till verksamhet enligt 
Föreningens stadgar. 

2.2.1 Objektets användningssätt får inte ändras utan Kommunens skriftliga samtycke. 

2.3 Kommunens medgivande av användningen av Objektet enligt detta avtal är endast i egenskap 
av fastighetsägare.  

2.4 Föreningen åtager sig att ställa Objektets planer, banor, omklädningsrum och toaletter till 
Kommunens skolors disposition vardagar 08:00 - 16:00. 
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3  Upplåtelsetid 

3.1 Avtalstiden är 2014-03-01 – 2024-02-28. 

3.2 Avtalet förlängs med ett år i taget såvida inte någon av parterna säger upp avtalet senast sex 
månader före avtalstidens utgång. 

3.3 Avtalets hävs om någon av avtalets parter till väsentlig del inte fullföljer sina åtaganden och 
trots påpekande från lidande part rättelse inte sker inom rimlig tid äger lidande part rätt att säga 
upp avtalet med omedelbar verkan. 

4  Nyttjanderättsavgift och driftbidrag 

4.1 Upplåtelsen sker utan avgift. 

4.1.1 Även Föreningens nyttjande av Kommunens lösa egendom sker utan avgift.  

4.2 Om Objektet drabbas av oförutsedda kostnader, ska Föreningen betala den andel som belöper 
på Objektet. 

4.3 Föreningen bibehåller intäkter från Järnvallens uthyrningar av planer. 

Varje år, senast 30 november, kallar Kommunen till samråd vad gäller drift, skötsel och underhåll 
samt behov och komplettering av inventarier. Efter två säsonger görs en översyn och samtal kring 
driftbidrag och driftkostnader. 

5 Objektets skick 

5.1 Objektet upplåts i befintligt skick.  

I samband med tecknande av avtal för nyttjanderättsobjektet ska parterna gemensamt besiktiga 
nyttjanderättsobjektet, varvid protokoll ska upprättas och undertecknas. Vid avflyttning ska ny 
besiktning ske på samma sätt, s k avträdessyn. De skador som nyttjanderättsobjektet åsamkats och 
som inte kan anses vara normalt slitage utan vållats genom nyttjanderättshavaren ovarsamhet med 
beaktande av den verksamhet nyttjanderättshavaren har bedrivit ska ersättas av 
nyttjanderättshavaren. 

5.2 Skulle Kommunen som ägare till Objektet på grund av Föreningens användning av Objektet 
drabbas av kostnader och åtgärdskrav, ska Föreningen utan begränsning i tid ansvara för och 
bekosta dessa.  

6 Renhållning  

6.1 Föreningen ansvarar för och bekostar all renhållning för Objektet. 

6.2 Föreningen har ett strikt ansvar för att glas eller annan lös egendom som kan skada personer 
eller annan egendom inte finns på Objektet. 

7 Ordning och säkerhet 

7.1 Föreningen ansvarar för och bekostar säkerhet på Objektet.  

7.2 Föreningen ansvarar för och bekostar att ordning, sundhet och skick upprätthålls inom 
Objektet. 

8 Drift och underhåll samt ersättning för drift och underhåll 

8.1 Föreningen ansvarar för och bekostar fullgörande av sådan drift av Objektet och 
fastighetsskötsel som inte reglerats på annat sätt i detta avtal. 

8.1.1 För Föreningens fullgörande av sitt ansvar för drift och underhåll får Föreningen använda 
Kommunens lösa egendom som redovisas i bilaga 2. Egendomen ska användas och hanteras enligt 
dess instruktioner och i övrigt på ett fackmannamässigt sätt.  

8.1.2 Kommunen har full rätt att när som helst använda all den egendom som regleras i detta avtal. 
Samråd bör ske med Föreningen.  

8.2 Föreningen ansvarar för och bekostar planerat underhåll av Objektet. 

8.2.1 Det planerade underhållet ska göras i enlighet med gällande underhållsplan som kommunen 
och Föreningen årligen uppgraderar.  
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8.2.2 I fråga om planerat underhåll företräds Kommunen av dess Tekniska förvaltning.  

8.2.3 För Föreningens helt genomförda planerade underhåll får Föreningen bidrag av Kommunen 
motsvarande det belopp som är redovisat i Fastighetsavdelningens underhållsplan för respektive 
år.  

8.3 Föreningens fullgörande av sitt ansvar för drift och underhåll enligt detta avtal ska vara 
miljöanpassat.  

8.4 Föreningen får inte genomföra om-, till- eller nybyggnation utan Kommunens skriftliga 
godkännande.  

8.5 Kommunen eller annan som har Kommunens tillstånd får dra fram och bibehålla ledningar 
med tillhörande anordningar inom Objektet utan något anspråk från Föreningen. 

9 Förelägganden, tillstånd mm 

9.1 Kommunen ansvarar för och bekostar nödvändiga tillstånd samt åtgärder som 
försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd, räddningstjänst eller annan 
myndighet eller annan juridisk eller fysisk person med rätt begär för Objektets nyttjande. 

10 Försäkring och skador  

10.1 Kommunens egendom ska alltid vara erforderligt försäkrad.  

10.2 Kommunen bekostar maskinskadeförsäkring för motorredskap. I sådana försäkringsfall 
bekostar Kommunen självrisken. 

10.3 Föreningen ska alltid vara erforderligt försäkrad för sin egendom, personal och all sin 
verksamhet i övrigt. 

11 Fastighetsskatt 

11.1 Kommunen ska betala fastighetsskatt.  

12 Överlåtelse, upplåtelse och inteckning 

12.1 Nyttjanderätten får inte överlåtas till annan (substitution) utan Kommunens skriftliga 
samtycke. 

12.2 Nyttjanderätten får inte upplåtas delvis eller i sin helhet i andra hand (sublokation) utan 
Kommunens skriftliga samtycke. 

12.3 Föreningen ansvarar för att andra föreningar får använda Objektet.  

12.3.1 Kommunens taxor för föreningars användande av Objektet ska följas. 

12.3.2 I den mån Kommunen inte har taxa för viss verksamhet, får Föreningen ta in skäliga 
avgifter för andras användande av Objektet. Om Kommunen sedermera inför viss taxa ska 
Föreningen inte ha några anspråk mot Kommunen med anledning av det.  

13 Underrättelseskyldighet 

13.1 Föreningen ska omgående underrätta Kommunen om sådant som kan vara av betydelse för 
Kommunen i dess egenskap av fastighetsägare. 

13.2 Föreningen ska årligen delge Kommunen statistik över antalet matcher och träningar och 
andra arrangemang som genomförs på Objektet.  

 

 

 

14 Återställning 

14.1 Efter avflyttning ska Föreningen bortföra sin egendom och återställa Objektet i samma skick 
som vid tillträdet, samt rengöra Kommunens egendom. Skador utöver normalt slitage ska alltså 
repareras. Är åtgärderna inte utförda omgående efter varje nyttjande får Kommunen avhjälpa 
bristen på Föreningens bekostnad. Föreningen ska dessutom ersätta Kommunen för förluster och 
andra skador som orsakas av Föreningens underlåtenhet. 
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15 Tillträde mm 

15.1 Kommunen har full rätt till tillträde till Objektet.  

16 Delgivning  

16.1 Genom att sända handling i rekommenderat brev till motparts adress som är angiven i detta 
avtal har part fullgjort sin delgivningsskyldighet.  

17 Force majeure 

17.1 Parterna har inte skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och skadeståndsskyldighet om deras 
åtaganden inte alls eller endast till en synnerligen hög kostnad kan fullgöras på grund av krig, 
upplopp, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion, naturkatastrof eller annan därmed 
jämförbar händelse som parterna inte råder över eller inte rimligen kunnat förutse.  

18 Ändringar och tillägg 

18.1 Ändringar och tillägg till detta avtal förutsätter för sin giltighet skriftlighet samt båda parters 
undertecknande. 

19 Avtalsexemplar 

19.1 Detta avtal har upprättats i två exemplar, varav parterna har tagit varsitt. 
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Författningssamling Sida 1 (12) 

Taxor och avgifter avseende kommunala idrotts-, fritids- 
och kulturanläggningar, lokaler m.m. 

  
Utgivare: Fritids- och kulturförvaltningen 
Gäller från: 2014-01-01 
Antagen: KF § 276 2013 och KF § XX 2014 

 
Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 16/2014.                                               Bilaga 6 
Taxor och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler 
och anläggningar 
- avseende kommunala idrotts-, fritids- och kulturanläggningar, lokaler, båt-, bryggplatser, 
marknadsplatser, fiskekort, simskolor, lotteritillstånd samt arrangemangsutrustning m.m. 
 
Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 § 276 och 2014-04-24 § XX att gälla från och 
med 2014-01-01. 

______________________ 
Innehållsförteckning 
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1.1 SPORTHALLAR   ............................................................................................................................................................................... 4
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1.3 OMKLÄDNINGSRUM   ........................................................................................................................................................................ 4
1.4 FRITIDSLOKALER   ........................................................................................................................................................................... 4
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1.6 GYMNASTIKSALAR   ......................................................................................................................................................................... 5
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1.10 FOTBOLLSPLANER   ......................................................................................................................................................................... 6
1.11 BANOR FÖR FRIIDROTT   ................................................................................................................................................................... 6
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1.15 BRUNNSBADET OCH SIMHALLAR   ...................................................................................................................................................... 8

1.15.1 Badavgifter Brunnsbadet   ................................................................................................................................................... 8
1.15.2 Badavgifter Ronneby och Kallinge simhallar   ...................................................................................................................... 9
1.15.3 Simträning   ......................................................................................................................................................................... 9

1.16 SIMSKOLOR   ................................................................................................................................................................................... 9

2 KONFERENS- OCH SAMMANTRÄDESLOKALER  ............................................................................................................................. 10

3 HUSVAGNSUPPSTÄLLNING   ............................................................................................................................................................. 10

4 CIRKUSPLATSEN RISATORP   ............................................................................................................................................................ 10

5 KVITTERPLATSEN   ............................................................................................................................................................................. 10

6 BÅT- OCH BRYGGPLATSER   ............................................................................................................................................................. 10
6.1 BÅTPLATSER   ............................................................................................................................................................................... 10
6.2 BRYGGPLATSER   .......................................................................................................................................................................... 10

7 BÅTTRAFIK KARÖN-EKENÄS   ........................................................................................................................................................... 11

8 VERKSTÄDER M.M.   ............................................................................................................................................................................ 11

9 VISNING AV UTSTÄLLNINGAR   .......................................................................................................................................................... 11

10 ÖVRIG MATERIEL, INVENTARIER M.M   ............................................................................................................................................. 11

11 NYCKLAR OCH TAGGAR  ................................................................................................................................................................... 11

12 FISKEKORT OCH RODDBÅTAR   ........................................................................................................................................................ 12

13 MARKNADSPLATSER   ........................................................................................................................................................................ 12

14 LOTTERITILLSTÅNDSAVGIFTER   ...................................................................................................................................................... 12
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Allmänna bestämmelser 

Förening =  Ideell förening godkänd och registrerad av Fritids- och kulturnämnden i kom-
munen. 

Övrig =  Föreningar utanför kommunen, privatpersoner, företag m. m. 
Barn =  Till och med det år man fyller 12 år. 
Ungdom = Från och med det år man fyller 13 till och med det år man fyller 25 år. 
Vuxen = Från och ned det år man fyller 26 år. 
 
Om inte annat anges i dessa taxor är det timhyra som gäller. För anläggningar och lokaler 
under punkt 1.1 till och med 1.6 gäller periodtaxa, en period = 45 minuter. 
 
Vid arrangemang, cuper och tävlingar kan speciell taxa beslutas av Fritids- och kulturnämn-
den. 
 
Avbokning av tilldelad tid ska ske senast 5 arbetsdagar innan uthyrningstillfället.  
 
Ej utnyttjad eller avbokad tid (mindre än 5 dagar innan uthyrningstillfället) debiteras med 200 
kr plus ordinarie taxa. 
 
Anläggningar och lokaler som hyrs enligt dessa taxor får ej hyras ut i andra hand utan särskilt 
tillstånd från Fritids- och kulturförvaltningen. 
 
Ronneby kommuns samtliga anläggningar och lokaler som hyrs ut enligt dessa taxor skall 
vara drogfria om inte skriftligt tillstånd finns för alkohol. 
 
Riktlinjer vid fördelning av tider 

Allmänt 

• Bidragsberättigade föreningar i Ronneby kommun har förtur framför övriga förhyrare. 
• Arrangemang, matcher och motsvarande har förtur framför långtidsbokningar. 
• Verksamhet för ungdomar har förtur till tider före kl 19:00. 
• Tidigare förhyrare och verksamheter har företräde framför nya. 
• Fritids- och kulturförvaltningen och föreningarna fördelar tider på ett sådant sätt att 

rättvisa mellan män och kvinnor uppnås. 
 
Prioritetsordning av verksamhet/förhyrare vid idrottsanläggningar och -lokaler 

1. Föreningar som bedriver tävlingsidrott som har säsong, vars huvudsakliga verksamhet 
är förlagd till dessa anläggningar. 

2. Föreningar som bedriver ungdomsidrott som har säsong, vars huvudsakliga verksam-
het är förlagd till dessa anläggningar. 

3. Föreningar som bedriver tävlings- och ungdomsidrott som ej har säsong.  
4. Föreningar som bedriver motionsverksamhet, korpverksamhet eller motsvarande samt 

fritidsgårdsverksamhet. 
5. Företag och kommersiella intressen. 
6. Privatpersoner. 
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kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

 
Särskilda bestämmelser idrottsanläggningar och idrottslokaler 

Vid förhyrning för träning ingår omklädningsrum, vilket får disponeras högst 30 minuter före, 
respektive efter förhyrd tid. 
 
Lokaler i idrottsanläggningar skall lämnas fem minuter före den bokade tidens utgång, vid 
isbana/ishall tio minuter. Redskap m.m. skall då vara bortplockade. 
 
Ronneby kommuns idrottsanläggningar skall vara dopingfria. Detta innebär när det gäller 
doping att en person som använder dopingpreparat enligt lag* har inte rätt att vara hyresgäst 
eller träna på någon av anläggningarna. 
 
Person som innehar, överlåter, säljer eller brukar förbjudna preparat enligt lag* har inte heller 
rätt att vara hyresgäst eller träna på någon av kommunens idrottsanläggningar. 
 
De föreningar som hyr lokal eller anläggning för idrottsändamål och är anslutna till Riksid-
rottsförbundet har ansvar för att de som tränar är medlemmar i föreningen. Medlemskap i des-
sa föreningar ge automatiskt skyldighet att lämna dopingprov till Idrottsförbundets kontrollan-
ter. 
 
*SFS 1991:1969. Förbjudna preparat enligt lag är: Syntetiska anabola steroider, testosteron och dess derivat, tillväxthormon och 
kemiska substanser som ökar produktion och frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillvästhormon. 
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kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

 
 
1 Sport-, sim- idrotts- och fritidsanläggningar, gymnastiksalar 
1.1 Sporthallar 

 
 
1.2 Bågskytte-, judo- och styrketräningslokal 

 
 
1.3 Omklädningsrum 

 
 
1.4 Fritidslokaler 

 
 

Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen
Badminton/

bana

Kostnad 22 kr 60 kr 80 kr 275 kr 55 kr 150 kr 330 kr 65 kr
Ronneby Sporthall A-sal

Ronneby Sporthall B-sal

Kallinge Sporthall

Bräkne-Hoby Sporthall

½ sal = 50 %

Förening, 
träning

Match/arr 
m entré

Match/arr 
u entré Övriga, träning

Övriga,
träning

Ungdom Vuxen
Kostnad 11 kr 27 kr 165 kr
Ronneby Sporthall

Kallinge Sporthall

Hoby Sporthall

Förening, träning

Förening,
träning

Övriga,
träning

Kostnad/rum/gång 33 kr 110 kr
Kockumhallen

Ronneby Sporthall

Kallinge Sporthall

Hoby Sporthall

Brunnsbadet

Övriga

Ungdom Vuxen
Kostnad 11 kr 30 kr 165 kr
Espedalsskolan

Förening
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1.5 Bastu 

 
 
1.6 Gymnastiksalar 

 
 
1.7 Boulebanor 

 
 
1.8 Tennisbanor 

 
 

Förening,
träning

Övriga,
träning

Kostnad/gång 77 kr 145 kr
Ronneby Simhall

Kallinge Simhall

Hoby Sporthall

Brunnsbadet

Övriga,
träning

Ungdom Vuxen
Kostnad 11 kr 30 kr 165 kr
Ronneby Sporthall C-sal

Snäckebacksskolan

Fredriksbergsskolan nya salen

Fredriksbergsskolan gamla salen

Espedalsskolan

Saxemaraskolan

Slättagårdsskolan

Hobyskolan

Backarydsskolan

Hallabroskolan

Eringsbodaskolan

Johannishusskolan

Listerbyskolan

Kuggebodaskolan

Förening,träning

Förening,
träning

Förening,
tävling Övriga

Kostnad/bana 20 kr 100 kr 400 kr
Järnvallen, utomhusbanor

Kallinge Boulehall

Ungdom Vuxen
Kostnad/bana 50 kr 85 kr
Brunnsparken, utomhusbanor
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kommunala idrotts-, fritids- och 
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1.9 Ronneby Horse Center 

 
 
1.10 Fotbollsplaner 

 
 
1.11 Banor för friidrott 

 
 

Kostnad Timtaxa
Dagtaxa 
08 - 18 Timtaxa

Dagtaxa 
08 - 18

Lilla ridhuset 250 kr 1 000 kr 700 kr 3 000 kr
Stora ridhuset 375 kr 1 500 kr 1 200 kr 4 000 kr
Båda ridhusen 625 kr 2 500 kr 1 900 kr 7 000 kr
*) Gäller även om förening hyr

10 000 kr

Förening,
från kommunen

Förening,
utanför kommunen

Affärsdrivande 
verksamhet*)

Dagtaxa 
08 - 18

4 000 kr
6 000 kr

Övriga, 
träning

Övriga, 
matcher

Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen
Konstgräsplan 10-15--04-15 88 kr 220 kr 88 kr 385 kr 440 kr 605 kr
Konstgräsplan 04-16--10-14 16 kr 55 kr 88 kr 385 kr 440 kr 605 kr
Järnvallen

Gräsplaner 16 kr 55 kr 88 kr 385 kr 440 kr 605 kr
Brunnsvallen

Järnvallen

Gräsplaner 16 kr 50 kr 60 kr 150 kr 365 kr 385 kr
Karlstorpsplanen

Silverbergsplanen

Karlsnäs

Grusplaner 16 kr 40 kr 40 kr 95 kr 305 kr 300 kr
Järnvallen

Sanden

Match = tid x timtaxa

Förening,träning Match/arr

Förening, 
träning

Förening, 
tävling

Övriga, 
träning

Övriga, 
tävling

Kostnad 22 kr 110 kr 440 kr 440 kr
Brunnsvallen

Jernvallen, kastbana
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kommunala idrotts-, fritids- och 
kulturanläggningar, lokaler m m. 

 
 
1.12 Isbana 

 
 
1.13 Ishall 

 

Övriga,
träning

Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen m entré u entré
Kostnad 90 kr 180 kr 180 kr 360 kr 90 kr 180 kr 900 kr 1 200 kr 900 kr
Ronneby Isarena, Lugnevi

Hyra av 1/2- eller 1/3-plan = motsv kostnad

Förening,träning Match/arr m entré Match/arr u entré Övriga, matcher

Övriga,
träning

Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen m entré u entré
Kostnad 55 kr 110 kr 190 kr 385 kr 115 kr 250 kr 660 kr 1 100 kr 770 kr
Kockumhallen

Förening,träning Match/arr m entré Match/arr u entré Övriga, matcher
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kulturanläggningar, lokaler m m. 

 
1.14 Kanslier, förråd, cafeteria, samlingsrum 

Kostnad 300 kr per kvm och år
Kockumhallen

Ronneby Sporthall

Kallinge Sporthall

Hoby Sporthall

I hyran ingår kostnader för värme, el, va och sophämtning.
Dessa lokaler kan endast hyras av ideell förening.

Kommunen och respektive förenings ska i samråd mäta upp aktuell yta och 
därefter komma överens om antal kvadratmeter.

 
1.15 Brunnsbadet och simhallar 
1.15.1 Badavgifter Brunnsbadet 
Badavgifter
Entré bad Vuxen 50 kr
Entré bad Barn/ungdom 7 år - 20 år 25 kr
Entré bad Barn 0 år - 6 år 0 kr
Åkavgift rutschkana Alla 40 kr
Familj/grupp 1 vuxen 3 barn inkl rutsch 200 kr
Familj/grupp 2 vuxna 3 barn inkl rutsch 250 kr

15-kort entré bad Vuxen 600 kr
15-kort entré bad Barn/ungdom 7 år - 20 år 300 kr
15-kort rutschkana Alla 450 kr

Skolbad i samband med friluftsdag Ronneby kommun 0 kr *)
Skolbad i samband med friluftsdag Övriga 25 kr /elev*)
*)lärare/ledare 0 kr

Hotelgäster Ronneby Brunn Enligt avtal
Företag Enligt avtal

Motionssim 07:00 - 09:00
Entré simning Vuxen 50 kr
Entré simning Barn/ungdom 7 år - 20 år 25 kr
Säsongskort Vuxen 500 kr
Säsongskort Barn/ungdom 7 år - 20 år 250 kr
15-kort entré bad Vuxen 600 kr
15-kort entré bad Barn/ungdom 7 år - 20 år 300 kr

Motionssim, entré till bad och rutschkana
Säsongskort Vuxen 1 700 kr
Säsongskort Barn/ungdom 7 år - 20 år 850 kr

Barn 0 år - 6 år gratis och barn 0 år - 12 år endast i sällskap med person som fyllt 16 år.  
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1.15.2 Badavgifter Ronneby och Kallinge simhallar 
Badavgifter
Bad med bastu och vilhytt*) 40 kr
Bad med bastu och hytt 35 kr
Bad med bastu och 
gruppomklädning vuxen 30 kr
Bad med bastu och 
gruppomklädning ungdom 15 kr
Pensionärsbad**) 20 kr
Pensionärsbad med hytt**) 30 kr
Säsongskort vuxen 500 kr
Säsongskort ungdom 250 kr
10-kort vuxen 200 kr
10-kort ungdom 100 kr
Tillägg för hytt, säsongs-
och 10-kort 10 kr
Handuk, lån 15 kr
Värdeförvaring 5 kr

Barn 0 år - 12 år gratis och endast i sällskap med person som fyllt 16 år.

*) Endast Ronneby Simhall
**) Gäller endast på fastställda pensionärsbadtider.  
 
1.15.3 Simträning 

 
 
1.16 Simskolor 

Sommar- 
simskola

Ungdom
Kostnad
Ronneby Simhall 100 kr
Åsjön 100 kr
Galtsjön 100 kr
Skörjesjön 100 kr
Slättanäs 100 kr  
 
 

Övriga,
träning

Simträning Ungdom Vuxen
Kostnad/bana 5 kr 16 kr 110 kr
Ronneby Simhall

Kallinge Simhall

Brunnsbadet   

Förening,träning
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2 Konferens- och sammanträdeslokaler 

 
3 Husvagnsuppställning 

 
 
4 Cirkusplatsen Risatorp 

 
 
5 Kvitterplatsen 

 
 
6 Båt- och bryggplatser 
6.1 Båtplatser 

 
 
6.2 Bryggplatser 

 
 

Förening Övriga Förening Övriga Förening Övriga

Kostnad /gång/kväll /gång/kväll
Ronneby Sporthall 50 kr 100 kr
Hoby Sporthall 50 kr 100 kr
Kulturcentrum 50 kr
Kulturcentrum, halvdag/kväll 200 kr 1 800 kr 2 000 kr 6 000 kr
Kulturcentrum, heldag 500 kr 3 000 kr 4 000 kr 8 000 kr

Teknisk assistans vid hyra av lokal på Kulturcentrum 300 kr/tim

Vid hyra kvällar och helger tillkommer personalkostnader/tim

Sammanträdeslokaler Hörsalen Stora hallen

Kostnad/säsong 5 000 kr

Förening Övriga*)

Kostnad/dag 825 kr 1 100 kr
*) Gäller/dygn el, vatten, sophämtning tillkommer

Förening Övriga

Kostnad/gång 325 kr 550 kr

Per löpmeter 
brygga+25 

kr/plats

Boj m 
kätting-

förankring
Angöring vid 

Y-bom

Kostnad
Busseviken 225 kr
Järnavik 300 kr 500 kr 1 650 kr

Kostnad 500 kr
Ronnebyån
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7 Båttrafik Karön-Ekenäs 

 
 
8 Verkstäder m.m. 

 
 
9 Visning av utställningar 

 
 
10 Övrig materiel, inventarier m.m 

 
 
11 Nycklar och taggar 

 

Kostnad
Vuxna 20 kr
Barn (7 år - 16 år) 5 kr
Barn (0 år - 6 år) 0 kr
Veckokort, vuxna 100 kr
Veckokort, barn 30 kr
Säsongskort 350 kr

Förening Övriga Studieorg

Kostnad /dag /dag /dag /vecka /månad /gång/kväll
Emaljverkstad 600 kr 3 000 kr 150 kr 300 kr 600 kr 200 kr
Grafik- o screentryckeri 400 kr 1 500 kr 100 kr 200 kr 500 kr 150 kr
Fotolabb 400 kr 800 kr 50 kr 100 kr
Ljudstudio 400 kr 800 kr 50 kr 100 kr

Enskilda konstnärer

Kontorstid Ej kontorstid

Kostnad 500 kr 1 000 kr
Kulturcentrum

Övriga

Förening Övriga Förening Övriga Förening Övriga

Kostnad
Kulturcentrum o bibliotek
Scenen/sektion 0 kr 100 kr
Bord 0 kr 25 kr
Stolar 0 kr 10 kr
Utomhusutrustning
Scenvagn*)

Läktare*)

Toaletter/toalett*)

Staket/sektion*)

*) Faktiska kostnader för transport och arbetstid tillkommer
10 kr

200 kr

/uthyrningstillfälle /dag /helg

300 kr
2 000 kr

Förlorad 
nyckel Förlorad tagg

Kostnad 250 kr 150 kr
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12 Fiskekort och roddbåtar 

 
 
13 Marknadsplatser 

Serverings- 
vagn1) Demoplats

Kostnad
Tosia Bonnadagarna 550 kr3) 5000 kr4) 1 200 kr
Övriga marknader 40 kr/m

1)  Över 6 m tillkommer 1 000 kr/m
2) Alkoholtillstånd prövas av Socialnämnden
3) Elanslutning tillkommer, 10amp 150 kr

Elanslutning tillkommer, 16amp 900 kr
Elanslutning tillkommer, 32amp 1 200 kr

4) Elanslutning ingår

100 kr

3 löpmeter
Övr serverings- o 

försäljningsytor2)3)
/m2

 
14 Lotteritillståndsavgifter 

 

Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen Ungdom Vuxen 4 tim 12 tim
Kostnad 20 kr 80 kr
Skärsjön 300 kr 700 kr 50 kr 80 kr
Galtsjön 300 kr 700 kr
Ronnebyån 100 kr 550 kr 125 kr 200 kr

Dagkort Års-/säsongskort
Premiärfiskedag

Ronnebyån Hyra roddbåt

I pool: alla 300 kr

Kostnad
Bevis om registrering enligt § 15-16   Omslutning upp till 300 000 kr 300 kr

Omslutning över 300 000 kr 800 kr
Bevis om registrering enligt § 17          Omslutning upp till 20 basbelopp 300 kr
Kontrollantarvode baserat på lotteriets omslutning 3 %
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