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§ 22

Dnr 2014-000062 875

Förslag från Åke Tärntoft (C) om att Fritid- och
kulturnämnden tar initiativ till att Ronneby kommun blir
medlem i Stiftelsen Blekinge Muséum
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Åke Tärntofts (C) förslag om att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen Blekinge Muséum.
Sammanfattning
Ledamoten Åke Tärntoft föreslår i en skrivelse att Fritid- och kulturnämnden tar initiativ till att Ronneby kommun blir medlem i stiftelsen Blekinge
museum. I förlängningen bör alla kommuner i länet bli medlemmar i stiftelsen, som har ett länsövergripande uppdrag.
Åke Tärntoft tar upp verksamheten vid Saxemara båtvarv, som ägs av Blekinge museum, och menar att Ronneby kommun bör ha ett större inflytande
på verksamheten vid båtvarvet.
Bedömning
Ägarna i Blekinge museum är idag landstinget, Karlskrona kommun och
Blekinge hembygdsförbund. Att låta länets kommuner bli medlemmar i stiftelsen borde kunna innebära ett större inflytande på verksamheten och skapa
en sammanhållen museiverksamhet i länet med alla olikheter som kan exponeras. Kommunernas medlemskap kan t ex leda till att det tas ett samlat
grepp om alla mindre museer i Blekinge.
Saxemara båtvarv drivs av en enskild entreprenör via ett avtal med Blekinge
museum. I valet av ny entreprenör 2013 sökte Blekinge museum aktivt samverkan med Ronneby kommun, som aktivt medverkade i urvalsprocessen
och kunde påverka resultatet. Ett samarbete mellan museet och kommunen
kring verksamheten vid Saxemara båtvarv finns sedan några år tillbaka, men
kan fördjupas ytterligare. Samverkan kring Saxemara båtvarv är i sig inte
beroende av kommunens medlemskap i stiftelsen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden är positiv till idén om Blekinges kommuners
medlemskap i stiftelsen Blekinge museum. Fritid- och kulturnämnden ger
förvaltningen i uppdrag att närmare undersöka de ekonomiska förutsättningarna samt andra samarbetsmöjligheter. Uppdraget skall rapporteras till Fritid- och kulturnämnden senast vid nämndens sammanträde i september 2014.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan
Robertsson (S), Claes Diurhuus (M), Åke Tärntoft (C) och tjänstgörande
ersättare Christoffer Stenström (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell och andre vice ordförande Håkan Robertsson yrkar att i beslutstexten ändra från Blekinges kommuners till Ronneby
kommuns eventuella medlemskap i stiftelsen Blekinge Muséum samt att
infoga i beslutstexten att närmare undersöka möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden är positiv till idén om Ronneby kommuns medlemskap i stiftelsen Blekinge museum. Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att närmare undersöka möjligheterna och de ekonomiska förutsättningarna samt andra samarbetsmöjligheter. Uppdraget skall rapporteras till Fritid- och kulturnämnden senast vid nämndens sammanträde i
september 2014.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 23

Dnr 2014-000020 800

Information om vidaredelegation för Fritid- och
kulturnämnden

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om vidaredelegation för
Fritid- och kulturnämnden.
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell yrkar att ärendet ska utgå.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet utgår och tas upp till sammanträdet den 16 april 2014.
________________
Exp:
Tommy Johansson
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§ 24

Dnr 2013-000248

Listerby Idrottsklubb hemställer om medel till
uppförande av handikapptoalett på Gnistans festplats
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut angå
ende hemställan av medel för uppförande av handikapptoalett på Gnistans
festplats.
Sammanfattning
På fastigheten Tromtösunda 1:10 och 2:11 Gnistans festplats som Listerby
IK genom avtal sköter vill man uppföra en servicebyggnad med handikappanpassad toalett. Föreningen erbjuder sig att mot ersättning för ideell tid
samt material åta sig att utföra anpassningen.
Yttrande
Hantering av frågor av byggnadsteknisk art bör utföras av Tekniska
förvaltningen. I ett yttrande från fastighetschefen tydliggörs föreningens
ansvar. Listerby IK har ett 10 årigt avtal, skrivit 2012 för Gnistans festplats
där man tar på sig all skötsel.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden har inget avtal med föreningen i denna fråga.
Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Tekniska förvaltningen
för fortsatt hantering.
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden har inget avtal med föreningen i denna fråga. Fritid- och kulturnämnden beslutar föra ärendet till Tekniska förvaltningen för
fortsatt hantering.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 25

Dnr 2014-000036 817

Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag
om att göra Ronneby mer attraktivt genom större utbud
av affärer och nöjen
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående medborgarförslag från Nabaa Alshebly gällande att göra Ronneby mer
attraktivt genom större utbud av affärer och nöjen.
Sammanfattning
I det inlämnade medborgarförslaget föreslås bland annat att det i Ronneby
borde finnas fler festivaler för tonåringar och att fler loppmarknader borde
finnas under vintern.
Bedömning
De kulturarrangemang som sker i kommunen, anordnas av föreningslivet
som har möjlighet att söka arrangemangsbidrag för sådan verksamhet hos
Fritid- och kulturnämnden. Det finns också bidragsmedel för ungdomsprojekt hos Fritid- och kulturnämnden.
Den loppmarknad som anordnas varje år i Brunnsparken sköts genom ett
avtal med Fritid- och kulturnämnden/förvaltningen. Fritid- och kulturnämnden är positiv till att diskutera andra former av loppmarknader, men kommunen driver inte själv sådan verksamhet. Den verksamhet som Fritid- och kulturnämnden ansvarar för drivs till stora delar av frivilliga krafter, föreningslivet, som har möjlighet att ta initiativ och söka bidrag eller samarbete med
Fritid- och kulturnämnden.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna ovanstående bedömning som
sitt yttrande.
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna ovanstående bedömning som
sitt yttrande.
________________
Exp:
Johan Sandevärn

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

8(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-19

Fritid- och kulturnämnden

§ 26

Dnr 2014-000073 805

Förenings- och verksamhetsbidrag samt aktivitetsstöd
för hösten 2013
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut angående förenings- och verksamhetsbidrag samt aktivitetsstöd för hösten 2013.
Sammanfattning
Föreningslivet har per 2014-02-25 ansökt om verksamhetsbidrag/aktivitetsstöd för hösten 2013.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar om ett fast bidrag till alla föreningar om
25 kronor per medlem i åldern 7-20 år för aktiviteter under hösten 2013 under förutsättning att drogpolicy finns. Ett rörligt bidrag på 15 kronor per
sammankomst och 4 kronor per deltagartillfälle. Pensionärsföreningar erhåller ett verksamhetsbidrag om 1500 kronor per förening samt 25 kronor/medlem.
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar om ett fast bidrag till alla föreningar om
25 kronor per medlem i åldern 7-20 år för aktiviteter under hösten 2013 under förutsättning att drogpolicy finns. Ett rörligt bidrag på 15 kronor per
sammankomst och 4 kronor per deltagartillfälle. Pensionärsföreningar erhåller ett verksamhetsbidrag om 1500 kronor per förening samt 25 kronor/medlem.
________________
Exp:
Samtliga berörda, Tommy Johansson
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§ 27

Dnr 2014-000074 841

Bibliotek - Turistinformation - Medborgarservice
Förvaltningschef Tommy Johansson och administrativ chef Lena Brorsdotter
informerar om utvecklingen av Bibliotek, Turistinformation och Medborgarservice.
Sammanfattning
Som ett led i att utöka informationsutbudet inom Ronneby kommun arbetar
förvaltningen med att se över nuvarande sätt att arbeta samt befintliga och
nya lokaler för att utveckla tillgång till information.
För att säkerställa bättre tillgänglighet, samverkan och utveckling av nya
tekniska förutsättningar för att ge medborgana, besökare och turister bättre
service krävs en samordning av resurser.
Med en fortsatt utveckling av RFID, innebärande att böcker chippas, larmbågar installeras mm, får vi ett meröppet bibliotek/mötesplats. Fler aktörer
som kan förmedla information stärker och säkrar den service vi skall kunna
ge.
En samlokalisering underlättar tillgången till material, ökar öppethållandet
samt att fler personer kan vara uppdaterade kring aktiviteter, utflyktsmål
mm. Biblioteket (HB) är redan i nuläget väl frekventerat under sommarmånaderna av turister och en samlokalisering skapar bättre förutsättningar
Sedan slutet av 2013 står Swedbanks före detta lokaler tomma i anslutning
till torget i Ronneby. Samtal har skett med ägaren till lokalerna, Flamingo
AB och dess förträdare.
Ett golvbyte är akut förestående i nuvarande bibliotekslokaler med en kraftig
reducering av tillgänglighet under flera månader som följd. Fastigheten där
turistbyrån låg är uthyrd till privat aktör med ett särskilt avtal för 2014 som
ger ny ägare möjlighet att bedriva turistbyrå integrerat med egen verksamhet
med stöd av kommunen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att:
-

Justerandes sign

genomföra samtal med ägarna till Swedbanks före detta lokaler gällande hyresnivå vid ett tecknande av 10 årigt hyreskontrakt.
till Tekniska förvaltningen säga upp nuvarande bibliotekslokaler
(HB) i Ronneby
presentera förslag på avtal vid Fritid- och kulturnämndens aprilmöte
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter
Lindström (RP), Håkan Robertsson (S) och tjänstgörande ersättare Christoffer
Stenström (M).
Yrkanden
Christoffer Stenström (M) och Håkan Robertsson (S) yrkar bifall till att under förutsättning att det tecknas avtal med kortare uppsägningstid.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att:
-

genomföra samtal med ägarna till Swedbanks före detta lokaler gällande hyresnivå vid ett tecknande av 10 årigt hyreskontrakt.
- till Tekniska förvaltningen säga upp nuvarande bibliotekslokaler
(HB) i Ronneby samt att det tecknas avtal med kortare uppsägningstid.
- presentera förslag på avtal vid Fritid- och kulturnämndens aprilmöte
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 28

Dnr 2014-000075 805

Information från SISU idrottsutbildarna samt satsning
på föreningsutveckling gällande SISU idrottsutbildarna
Utbildningskonsulenterna Ulf Petersson och Magnus Persson från SISU idrottsutbildarna i Blekinge informerar om sitt arbete med idrottsföreningar,
stora som små. SISU idrottsutövarna verkar över hela Blekinge och för närvarande är det 240 föreningar som berörs. Ett av målen är att få med 5 nya
föreningar per år.
________________
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande
SISU idrottsutbildarna.
Sammanfattning
Sisu Idrottsutbildarna bedriver en utbildningsverksamhet för föreningarna i
Ronneby kommun
Under 2014 kommer det utöver tidigare åtaganden att fokuseras extra på det
man kallar Energismart. Ett projekt där föreningarna ska utbildas i att driva
anläggningar med lägre energiåtgång.
Fritid- och kulturnämnden beviljade för 2011- 150 000 kr, för 2012- 90 000
kr och för 2013- 120 000 kr
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till SISU – idrottsutbildarna utbetala
ett bidrag för 2014 på 120 000 kr.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan
Robertsson (S), Peter Lindström (RP), Claes Diurhuus (M), Åke Tärntoft (C)
och tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till SISU – idrottsutbildarna utbetala
ett bidrag för 2014 på 120 000 kr. Fritid- och kulturnämnden vill ha en redovisning gällande de föreningar i Ronneby kommun som SISU har samarbetat
med under 2014.
________________
Exp:
SISU – idrottsutbildarna
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

13(26)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-03-19

Fritid- och kulturnämnden

§ 29

Dnr 2014-000079 861

Konstrundan i Blekinge ansöker om bidrag till 2014 års
konstrunda
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Konstrundan i Blekinges ansökan om bidrag till 2014 års konstrunda.
Sammanfattning
Föreningen Konstrundan i Blekinge söker bidrag för att genomföra årets
Konstrunda den 3-4 maj med vernissage på Kulturcentrum den 27 april. Enligt ansökan finansierar föreningen arrangemanget genom en frågetävling där
varje konstnär bidrar med ett konstverk samt med bidrag från kommunerna
och Region Blekinge.
Bedömning
Den årliga Konstrundan har stor betydelse för länets konst- och kulturliv
och måste också betraktas som en turistattraktion. Enligt tidigare beslut av
länets kulturchefer och kulturansvarig på Region Blekinge skall Region Blekinge ansvara för bidragsgivning till de kulturarrangemang som omfattar
hela länet.
Ronneby kommun bidrar med lokal för den gemensamma utställningen och
bemanning av denna.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag och hänvisar föreningen att söka bidrag hos Region Blekinge för arrangemanget Konstrundan.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bekosta kopiering av Konstrundans
affisch, om den kopieras på stadshusets kopieringscentral.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till förslag till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag och hänvisar
föreningen att söka bidrag hos Region Blekinge för arrangemanget Konstrundan. Fritid- och kulturnämnden beslutar att bekosta kopiering av Konstrundans affisch, om den kopieras på stadshusets kopieringscentral.
_______________
Exp:
Konstrundan i Blekinge
Lena Brorsdotter
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§ 30

Dnr 2014-000080 861

Föreningen Norden i Blekinge ansöker om
arrangemangsbidrag gällande projekt Nordiska
Fruntimmersveckan
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande
Föreningen Norden i Blekinges ansökan om arrangemangsbidrag för projekt
Nordiska Fruntimmersveckan.
Sammanfattning
Föreningen Norden i Blekinge har under ett antal år arbetat för att genomföra projektet Nordiska Fruntimmersveckan med bas i Ronneby kommun. En
förstudie har gjorts med bidrag från Region Blekinge. Samarbetspartners har
bl a varit Ronneby kommun, Blekinge museum, Ronneby Brunn, Ronneby
Handel, studieförbundet Vuxenskolan.
Föreningen Norden i Blekinge planerar en rad aktiviteter på Ronneby torg
och på Kulturcentrum den 19 och 20 juli. Fokus kommer att läggas på ledordet Fred med anledning av att vi i år haft fred i 200 år mellan de nordiska
länderna. Den 19 juli kommer en Medeltidsdag i drottning Margaretas fotspår att arrangeras och den 20 juli arrangeras Margaretas dag på Kulturcentrum. Båda dagarna kommer att innehålla musik, föreläsningar och stadsrundturer med Ronnebys historia i fokus.
Föreningen beräknar att kostnaderna för arrangemanget kommer att uppgå
till 68 500 kronor. Inga entréavgifter kommer att tas och inga övriga bidragsansökningar redovisas i ansökan.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden anser att arrangemanget är lovvärt och det kommer att ha en stor betydelse som turistattraktion. Kommunens turism- och
evenemangsansvariga är beredd att finansiera kostnader för ljud- och ljusutrustning, max 4 000 kronor, samt marknadsföra arrangemanget i evenemangskalendern och på kommunens hemsida.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar ett arrangemangsbidrag om 20 000 kronor och uppmanar föreningen att samverka med föreningar och studieförbund i Ronneby samt att söka ytterligare bidrag bland annat hos Musik i
Blekinge och Region Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter
Lindström (RP), Håkan Robertsson (S), Claes Diurhuus (M), samt tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M) och Magnus Persson (M).
Yrkanden
Ledamot Peter Lindström (RP) yrkar bifall till att erbjuda föreningen ett förlustbidrag på 15 000 kronor.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Yrkanden
Ordförande yrkar att en ekonomisk redovisning ska lämnas in av föreningen
efter arrangemangets genomförande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Föreningen Norden i Blekinge
ett förlustbidrag om max 15 000 kronor för arrangemangen den 19-20 juli
och uppmanar föreningen att samverka med föreningar och studieförbund i
Ronneby samt att söka ytterligare bidrag bland annat hos Musik i Blekinge
och Region Blekinge. Det beviljade förlustbidraget utbetalas efter arrangemangets genomförande och efter att föreningen lämnat en ekonomisk redovisning, med preciserade kostnader och intäkter, till Fritid- och kulturnämnden.
_______________
Exp:
Föreningen Norden i Blekinge
Ekonomienheten
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 31

Dnr 2011-000082 800

SMK Ronneby – Ny Crossbana
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gällande ny motorcrossbana.
Sammanfattning
SMK Ronneby bedriver sedan år 2000 motocrossverksamhet på Sörbybanan
i Ronneby. På grund av ökad satsning, fler åkare och därtill höjd bullerpåverkan till grannbebyggelse önskar man att flytta verksamheten till ett område längre ifrån bebyggda områden. Ett problem för föreningen är när ungdomarna går upp till klass MX2 och högre och att de då måste söka sig utanför kommunens och länets gränser då den befintliga banan inte är tillräcklig.
Föreningens målsättning är att kunna anlägga en fullstor motocrossbana för
att tillgodose alla medlemmars behov. Verksamheten kommer att bedrivas
med träningstillfällen på tisdag kl. 16 – 20, torsdag kl. 16 – 20 och lördag kl.
10 – 16.
För att kunna tillgodose träning och tävling med högre motocrossklasser har
möjligheterna att bygga en ny motocrossbana i Hasselstad undersökts. Den
föreslagna och undersökta platsen ligger på fastighet Karlsnäs 3:3 och ägs av
kommunen.
För att kunna bedöma bullerpåverkan från verksamheten på den nya motocrossbanan har bullerutredning utförts. Bullerberäkningarna syftar till att
visa om området runt det nya motocrossområdet exponeras för bullernivåer
överstigande gällande riktvärden för buller från motorsport. Bullernivåer har
beräknats i form av en bullerutbredningskarta i ett rutnät med 50 m mellan
beräkningspunkterna. Nivåer har också beräknats på byggnadernas fasader
som vetter mot motocrossverksamheten.
Motocrossbanan är inlagd i beräkningsmodellen med dagens höjddata. Det
vill säga att det inte är gjort någon ändring i terrängen på och vid motocrossbanan.
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Beräkningarna är på så vis ett konservativt estimat av bullernivåer då det är
naturligt att lägga den framtidiga banan på lägre höjd i terrängen. För att
skapa bulleravskärmning i riktning mot bebodda områden vore det lämpligt
med till exempel bullervallar åt söder och öster där det i dag är öppen terräng.
Referensljudnivåer för olika motorsportklasser inom motocross är: 250 cc 2takt 96, 500 cc 2-takt 98 och 450 cc 4-takt 101 ( LFmax,dB(A) på 10 m avstånd)
Resultatet visar att Ronneby kommuns riktvärde, LFmax = 53 dB(A), samt
Naturvårdsverkets strängaste riktvärde för högsta bullernivå vid bostad,
LFmax = 55dB(A), uppnås för alla 3 driftfallen med föreslagna åtgärder.
Kontakt har tagits med jakträttsinnehavare i ärendet. Endast synpunkt på
lördag- respektive söndagsträning. Närliggande fastighets- innehavare utanför bullerområde har varit delaktiga under senaste två årens utredningar och
har tydliggjort för förening och förvaltning att nuvarande föreslagna placering inte utgör en olägenhet.
Yttrande
Föreningen har under många år genomsökt kommunen på lämpligt ställe att
anlägga crossbana. De få alternativ som framkommit är prövade och avslutade. Förutsättningen för att i det föreslagna området anlägga en motocrossbana efter önskemål från SMK Ronneby är bra. Föreningen är beredd att
genomföra byggnation av crossbana enligt alla riktvärden och normer och
har i detta sammanhang tagit in offerter från två olika entreprenörer för att ha
en utgångssumma för byggnation. Kostnaden är beräknad till 3 miljoner för
färdig instängslad bana. Därefter tillkommer ev. eldragning mm. I investeringsbudgeten finns medel avsatta för 2014 och 2015. Ett tilläggsäskande för
2014 är inlämnat gällande 2013 års investeringsbudget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en satsning på ny motorcrossbana i Hasselstad enligt bilagan med genomförd bullermätning
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamot Håkan Robertsson (S) och tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M).
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell och ledamot Håkan Robertsson yrkar bifall
till att begära tilläggsanslag under 2014 hos Kommunstyrelsen efter att miljöprövning skett.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en satsning på ny motorcrossbana i Hasselstad enligt bilaga 1 med genomförd bullermätning. Fritid- och kulturnämnden beslutar att begära tilläggsanslag hos Kommunstyrelsen under 2014 efter att miljöprövning skett.
________________
Exp:
Tommy Johansson
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§ 32

Dnr 2014-000081 101

Information om Kommunens Kvalitet i korthet
Sammanfattning
Utredare Per Elmgren informerar om kommunens kvalitet i korthet som
innehåller ett 40-tal mått som man följer år efter år. Per Elmgren redovisar 3
av dessa mått som berör bland annat Fritid- och kulturnämnden.
Området gäller tillgänglighet och bemötande vid mejl- och telefonkontakt
under en period hösten 2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan
Robertsson (S), Amani El-Ali (S), Claes Diurhuus (M), samt tjänstgörande
ersättare Christoffer Stenström (M) och Magnus Persson (M).
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att en återrapportering från
förvaltningen önskas vid aprilsammanträdet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet samt
att en återrapportering från förvaltningen ska ske vid nämndens möte den 16
april 2014.
________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 33

Dnr 2014-000082 841

Information om strategi turism
Sammanfattning
Turism- och evenemangssamordnare Jeanette Rosander informerar om
planeringen av 2014 års evenemang.
Preliminär start för Äggaboden blir den 5 april.
Ett litet axplock av evenemang enligt följande; loppis i Brunnshallarna
startar söndagen den 6 april, kosläpp och naturbruksdag den 26 april,
konstrundan i Blekinge den 3-4 maj, sillarodden den 14 juni, Tosia
Bonnadagarna den 11 – 13 juli, Diggiloo den 1 augusti, med mera, med
mera. Det finns mängder med saker att göra i Ronneby kommun under 2014.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan
Robertsson (S), Claes Diurhuus (M), Peter Lindström (RP), samt tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M).
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att hemställa hos Kommunstyrelsen om en strategi gällande besöksnäringen i Ronneby kommun.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. Fritid- och kulturnämnden beslutar att hemställa hos Kommunstyrelsen om en
strategi gällande besöksnäringen i Ronneby kommun.
_________________
Exp:
Kommunstyrelsen
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§ 34

Dnr 2014-000002

Delegationsbeslut 2014
Sammanfattning
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.
Deltar i debatten
Ledamot Håkan Robertsson (S) och tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
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§ 35

Dnr 2014-000003 800

Delgivningsärenden 2014
Sammanfattning
Polismyndigheten i Blekinge län, gällande stöld av bilsläp.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendet till protokollet.
________________
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§ 36

Dnr 2014-000004 869

Information och rapporter
Sammanfattning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell tar upp med nämndens ledamöter och
ersättare om det är möjligt att Fritid- och kulturnämndens sammanträde
torsdagen den 15 maj kan flyttas till onsdagen den 14 maj i stället.
Nämnden beslutar att flytta sammanträdesdagen till den 14 maj som är ett
heldagssammanträde. Dagen är vikt åt besöksnäring samt sammanträde.
Följande förslag till program diskuterades, Massmanska kvarnen,
Motorcrossbana, Karslnäsgården med mera.
Ordförande informerade om besöket i Västervik gällande Gribshunden.
Förvaltningschefen samt ordförande redogjorde för ett gemensamt möte med
Ronneby Bollklubb gällande grönytor inför säsongen.
Förvaltningschef Tommy Johansson redogjorde för samtal och olika möten
med polismyndigheten.
Håkan Robertsson tar upp Stadsbibliotekets öppettider till diskussion.
Förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att bjuda in Personalutskottet till Fritid- och kulturnämndens möte den 16 april för en diskussion
över bordet gällande biblioteket och dess bemanning.
Ledamot Gudrun Johansson (SD) tar upp frågan om var flickorna från andra
kulturer tar vägen, vad görs för dem och vad finns det för aktiviteter där de
bor?
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan
Robertsson (S), Peter Lindström (RP), Claes Diurhuus (M), Åke Tärntoft
(C), Kranislav Miletic (S), Gudrun Johansson (SD), samt tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) och Christoffer Stenström (M).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att flytta sammanträdet från torsdagen
den 15 maj till onsdagen den 14 maj 2014 samt att notera information och
rapporter till protokollet.
_________________
Exp:
Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare
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