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§ 37 Dnr 2014-000001  

Val av justerare 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) föreslår Håkan Robertsson (S) som 

justerare av protokollet. 

 

Beslut 

Fritids- och Kulturnämnden beslutar utse Håkan Robertsson till justerare av 

protokollet. 

 

________________ 
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§ 38 Dnr 2014-000117 825 

Ordförandebeslut gällande tillfällig taxa för båtplatser 
vid Karön/Ekenäs 

 

Sammanfattning  

Under 2014 kommer Ronneby kommun genom Fritid- och 

kulturförvaltningen att administrera båtplatser vid Karön/Ekenäs.  

Arrendator har tidigare sänt ut fakturor med företagets taxa. För att få en 

likabehandling under 2014 föreslås att nytecknande under 2014 ligger på 

samma nivå som utskickade fakturor.  

 

Under 2014 kan taxor ses över inför säsongen 2015. 

 

Enligt ordförandebeslut, 2014-03-11, föreslås fullmäktige att fatta beslut om 

taxor för plats med Y-bom, plats med bojförtöjning, plats med 

långsidesförtöjning och permanent el samt att taxorna skall gälla fr.o.m. 

2014-03-01 tills Ronneby kommun avtalat med ny entreprenör om drift av 

verksamheten. 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå: 

- att taxor för båtplatser vid Karön/Ekenäs under 2014 fastställs enligt 

förslag. 

- Att en översyn av taxorna gällande båtplatser görs under 2014 inför 

säsongen 2015. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan Robertsson (S), 

Peter Lindström (RP) och Claes Diurhuus-Gundersen (M). 

 

Yrkanden 

Håkan Robertsson (S) yrkar på oförändrad taxa enligt tidigare beslut i 

Kommunfullmäktige. 

Claes Diurhuus-Gundersen (M) yrkar bifall till förvaltningschef Tommy 

Johanssons förslag. 
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Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda  

yrkanden och finner att nämnden bifaller Claes Diurhuus-Gundersens  

yrkande. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 

 

Ja-röster för bifall till, det av Claes Diurhuus-Gundersens (M) stödda, 

tjänstemannaförslaget. 

 

Nej-röster för bifall av Håkan Robertssons (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Företagen omröstning resulterade i, nio (9) ja-röster och fyra (4) nej-röster. 

Fritids-och Kulturnämnden beslutar därmed att bifalla tjänstemannaförslaget 

om tillfällig taxa för båtplatser vid Karön/Ekenäs. 

 

Hur var och en röstade framgår nedan. 

Beslutande Ja Nej 

Nils Ingmar Thorell (FP X  

Claes Diurhuus-Gundersen (M) X  

Håkan Robertsson (S)  X 

Mats Roxling (M) X  

Anders L Petersson (C) X  

Åke Tärntoft (C) X  

Peter Lindström (RP) X  

Kranislav Miletic (S)  X 

Amani El-Ali (S)  X 

Johan Svedberg (S)  X 

Christoffer Stenström (M) tj.ers X  

Niels Elly (MP) tj.ers X  

Tomas Lund (SD) tj.ers X  

Total 9 4 
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Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen föreslå 

Kommunfullmäktige; 

- Att taxor för båtplatser vid Karön/Ekenäs under 2014 fastställs enligt 

förslag. 

- Att en översyn av taxorna gällande båtplatser görs under 2014 inför 

säsongen 2015. 

 

________________ 

 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 39 Dnr 2014-000123 860 

Förslag till internhyresavtal gällande Gamla Teatern i 
Ronneby 

 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen föreslår att Fritid- och kulturförvaltningen tecknar 

internhyresavtal med Tekniska förvaltningen om de ytor i Teaterbyggnaden 

som idag nyttjas av Ronneby folkteater och övriga föreningar, sammanlagt 

1 396.9 kvm. Årshyran uppgår till 336 tkr och ska årligen räknas upp enligt 

Kommunfullmäktiges budgetanvisningar.                                                     

Per Engkvist redovisar förslag till internhyresavtal för Fritids- och 

kulturförvaltningen enligt nedan. 

Parter 

Hyresvärd: Lokalförsörjningsenheten, Tekniska förvaltningen, kallad 

Hyresvärden. 

Hyresgäst: Fritids- och kulturförvaltningen, kallad Hyresgästen. 

1  Hyresobjekt, definitioner m.m. 

1.1 Hyresrätten omfattar lokaler i Teaterbyggnaden, Gångbrogatan 1 på 

fastigheten Frida 4 i Ronneby kommun. 

1.2 Hyresobjektet i dess helhet benämns nedan Hyresobjektet. 

1.3 Hyresobjektet, omfattar lokaler i byggnaden, 1 396,9 m2 fördelat på 

våningsplan enligt nedanstående tabell. Hyresobjektet framgår av karta och 

planskisser i bilaga 1. 

./1 
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2  Syfte och användning 

2.1 Hyresobjektet ska användas för kommunal verksamhet. Andrahandsuthyrning 

till ideella föreningar och ideella organisationer räknas som kommunal 

verksamhet. 

2.2 I Hyresobjektet får inte bedrivas verksamhet som strider mot det ändamål och 

mot den användning som reglerats ovan. 

2.3 Verksamhet på/i Hyresobjektet ska bedrivas så att övriga hyresgäster eller 

personer i grannskapet icke drabbas av immissioner eller andra olägenheter. 

3  Hyrestid 

3.1 Hyrestiden är från och med 2014-01-01--2014-12-31. Hyrestiden förlängs 

med ett år varje gång. 

3.2 Uppsägning, upphörande av/fortsatt användning regleras i budgeten. 

Hyresgäst Rumsnr

Uppmätt

yta m 2

Fritids- o kulturförvaltn 1396,90

Källarplan 348,75

MHF Ungdom Ronneby 012, 013, 017, 019, 021, 022, 023, 024 142,45

Ronneby Folkteater

005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 

014,015 025 137,20

Trapphus, passager

001, 002, 004, 016, 018, 020, 026, 027, 

028 69,10

Bottenplan 331,90

Ronneby Folkteater

121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 

130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 208,20

Ronneby Folkteater 102, 103 18,70

Ej uthyrt 108 18,80

Trapphus, passager 101, 105, 106, 107, 110, 111, 125,138 86,20

Plan 1 tr 476,25

Ronneby Korpidrottsförbund 213 9,70

Ronneby Folkteater 214 13,80

Ronneby Folkteater 218 5,80

Ronneby Folkteater

202, 216, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 

226, 227, 228 263,15

Ej uthyrt 205, 209, 210, 211, 212 79,60

Trapphus, passager

201, 203, 204, 206, 207, 208, 215, 217, 

219, 229 104,20

Plan 2 tr 134,10

Ronneby Folkteater 308, 310, 315 88,40

Trapphus, passager 301, 309, 311, 314 45,70

Plan 3 tr 105,90

Studiefrämjandet Sydost 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409 90,20

Trapphus, passager 401, 402 15,70
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4 Hyra m m 

4.1 Årshyran uppgår till 336 000 kr och skall årligen räknas upp enligt 

kommunfullmäktiges budgetanvisningar. 

4.2  Hyresgästen äger ej rätt till nedsättning av hyran p.g.a. inverkan på 

hyresförhållandet av annan än Hyresvärden. 

4.3 Verksamhetsförändringar och investeringar som påverkar Hyresvärdens 

kostnader skall bli föremål för nya hyresförhandlingar mellan parterna. 

Utgångsstandard är 2014-07-01. 

4.4 Beträffande andrahandsuthyrning får Hyresgästen efter skriftligt medgivande 

av Hyresvärden hyra ut lokaler i andra hand men Hyresgästen är dock ansvarig 

för sådan uthyrning gentemot Hyresvärden. Skriftligt avtal ska upprättas för 

andrahandsuthyrning och godkännas av Hyresvärden.  Korttidsuthyrning upp till 

två veckor medges utan avtal. 

5 Hyresobjektets skick 

5.1 Hyresobjektet uthyrs i befintligt skick.  

5.2 Vid tillträde avflyttning av lokaler/byggnader skall parterna gemensamt 

besiktiga desamma s.k. tillträdes- respektive avträdessyn varvid protokoll skall 

upprättas. 

5.3 Tekniska förvaltningen har rätt att genomföra besiktningar av Hyresobjektet. 

6  El, vatten, avlopp m.m. 

6.1 Hyresvärden ansvarar för och bekostar avgifter för uppvärmning, inkl 

uppvärmning av varmvatten, el, vatten, avlopp, sophämtning, ej 

emballagehantering.  

Förhyrda lokaler värms upp till 20 grader.  

6.2 Hyresgästen ansvarar för och bekostar avgifter för data- och teletjänster. 

6.3 Hyresgästen ansvarar för och bekostar avgifter för städning. 

7 Ny-, till- och ombyggnad och kompletteringsarbeten 

7.1 Hyresgästen får inte påbörja eller genomföra ny-, till och ombyggnad, 

ändringar eller kompletteringsarbeten utan skriftligt medgivande av Hyresvärden. 

7.2 Hyresgästen får inte utan skriftligt medgivande av Hyresvärden sätta upp 

skyltar, markiser, antenner etc. Vid planerat underhåll ska Hyresgästen på egen 

bekostnad och utan ersättning montera ned och upp nämnda egendom. 

8 Drift, fastighetsskötsel och underhåll 

8.1 Hyresvärden ansvarar för och bekostar drift och fastighetsskötsel. 

Hyresvärden ansvarar för löpande skötsel och underhåll av i Hyresobjektet 

ingående markytor enligt fastställd gränsdragningslista såväl sommar som vinter. 

8.2 Hyresobjektet ska hållas i vårdat skick. 
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8.3 De skador som åsamkats på Hyresobjektet och som inte kan anses vara 

normalt slitage utan vållats genom Hyresgästens ovarsamhet, med beaktande av 

den verksamhet Hyresgästen avser bedriva, skall ersättas av denne.  

8.4. Hyresvärden ansvarar för och bekostar planerat underhåll. Hyresvärden 

beslutar årligen vilket planerat underhåll som skall genomföras på Hyresobjektet 

och samråder med hyresgästen vad gäller tidsplan för genomförande. 

8.5. Hyresgästen har inte några anspråk mot Hyresvärden med anledning av 

Hyresvärdens planerade underhåll.   

12 Föreläggande m m 

Hyresgästen ansvarar för verksamhetens laglighet och ansvarar för inhämtande av 

alla för verksamheten erforderliga tillstånd. Hyresgästen ansvarar för och 

bekostar skydds- och säkerhetsåtgärder, myndighets- och arbetsmiljökrav som är 

hänförliga till Hyresobjektets nyttjande. 

13 Försäkring och skador  

13.1 Hyresgästen ska vara erforderligt försäkrad för sin egendom och sin 

verksamhet. Hyresgästen ansvarar för och bekostar åtgärder som föranleds av 

Hyresgästens försäkringsbehov. 

13.2 Kostnader förorsakade av inbrott och skadegörelse av tredje man ska bäras 

av Hyresvärden, skador orsakade av verksamheten ska bäras av Hyresgästen. 

15 Överlåtelse, upplåtelse och inteckning 

15.1 Detta avtal får inte av Hyresgästen överlåtas och detsamma får ej heller 

inskrivas. 

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 Särskilda villkor 

För avtalet gäller att Hyresvärden och Hyresgästen har skyldigheter enligt 

gränsdragningslista i bilaga 2 till detta avtal. 

24 Avtalsexemplar 

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

 

 

./2 
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden är positiv till att teckna ett internhyresavtal med 

Tekniska förvaltningen och ger förvaltningen i uppdrag att föreslå ett avtal 

för uthyrning i andra hand till en eller flera föreningar. Förutsättningen för 

Fritid- och kulturnämnden att teckna internhyresavtal är dock att 

budgetmedel, motsvarande årshyran, tillförs nämndens budget. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan 

Robertsson (S), Peter Lindström (RP), Anders L Petersson (C), Claes 

Diurhuus-Gundersen (M), Åke Tärntoft (C) och tjänstgörande ersättare 

Christoffer Stenström (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden är positiv till att teckna ett internhyresavtal med 

Tekniska förvaltningen och ger förvaltningen i uppdrag att föreslå ett avtal 

för uthyrning i andra hand till en eller flera föreningar. Förutsättningen för 

Fritid- och kulturnämnden att teckna internhyresavtal är dock att 

budgetmedel, motsvarande årshyran, tillförs nämndens budget. 

________________ 

 

Exp: 

Tekniska förvaltningen 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

14 
2014-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 40 Dnr 2014-000074 841 

Bibliotek - Turistinformation - Medborgarservice 

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har under § 27/2014 beslutat att ge förvaltningen i 

uppdrag att 

- genomföra samtal med ägarna till Swedbacks för 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. 

 

Enligt uppdrag är nuvarande bibliotekslokaler (HB) i Ronneby uppsagda. 

Samtal har genomförts med Flamingo, ägarna till Swedbanks före detta 

lokaler. Olika hyresnivåer har diskuterats och parterna är överens om att föra 

fram ett avtalsförslag för fortsatt hantering. 

   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att 

- ställa sig bakom presnterat avtalsförslag. 

- äska samtidigt attt den föreslagna hyresnivån tillförs budget 2015. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan 

Robertsson (S), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Magnus 

Persson (M) och Christoffer Stenström (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att informationen noteras till 

protokollet och att ge förvaltningen i uppdrag att ordna ett extra 

sammanträde för att diskutera biblioteket. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet 

och ge förvaltningen i uppdrag att ordna ett extra sammanträde för att 

diskutera biblioteket. 

________________ 
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§ 41 Dnr 2014-000128 059 

Förfrågningsunderlag avseende inköp av ismaskin till 
Kockumhallen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

Enligt beslutad investering i en ismaskin har förvaltningen med hjälp av 

upphandlingsenheten tagit fram ett förfrågningsunderlag. Maria Symbonis 

från upphandlingsenheten är närvarande för att svara på frågor. 

    

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan 

Robertsson (S), Kranislav Miletic (S), Peter Lindström (RP), Anders L 

Petersson (C), Claes Diurhuus-Gundersen (M), tjänstgörande ersättarna 

Christoffer Stenström (M) och Tomas Lund (M). 

 

Yrkanden 

Ledamot Claes Diurhuus-Gundersen yrkar bifall till att köpa in en ny 

ismaskin. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att inköpa en ny ismaskin samt delegera 

till förvaltningschefen att fastställa förfrågningsunderlaget. 

________________ 
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§ 42 Dnr 2014-000056 866 

Uppdrag till utsmyckningsrådet - Offentlig utsmyckning 
- betongprojekt av 1 400 förskolebarn 

 

Sammanfattning  

Kulturpedagogiskt Centrum (KPC) har i en skrivelse till Fritid- och 

kulturnämnden beskrivit ett betongprojekt som genomfördes i alla 

kommunens förskolor under 2013 under ledning av en av KPC:s 

bildpedagoger. 1 400 förskolebarn fick möjlighet att utforska materialet 

betong som sällan används vare sig i skolan eller i hemmet. Projektet 

resulterade i ca 1 400 betongplattor i storleken ca 15 cmx15 cm. I skrivelsen 

föreslås att plattorna ska monteras på stora plåtar som får åldras och rostas 

med tiden, som en del av verket. Plåtarna beräknas uppta en yta om ca 45 

kvm. 

KPC anser att betongplattorna lämpar sig ytterst bra till offentlig 

utsmyckning i centrala Ronneby och menar att konstverket kommer att 

attrahera olika generationer under många år framåt. Två alternativa 

placeringar föreslås; väggen utanför Willys mot Prinsgatan eller i 

grönområdet vid Snäckebacken. 

KPC äskar 110 000 kronor för att bekosta kostnader för plåt, limning, 

arbetstid och material, enligt en preliminär kostnadskalkyl. 

 

KPC föreslår i sin skrivelse att ärendet ska utredas i Ronneby kommuns 

utsmyckningsråd. 

   

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden beslutade vid sammanträde 2014-02-20 att genom 

Lena Brorsdotter ge utsmyckningsrådet i uppdrag att hantera ärendet i en 

utredning. 

 

Utsmyckningsrådet består av Karin Svensson, planarkitekt, Kirsti Emaus, 

kultursekreterare, Sattar Zad, projektledare vid Tekniska förvaltningen samt 

Lena Brorsdotter, Fritid- och kulturförvaltningen. 

 

Utsmyckningsrådet anser att  

Betongplattorna i sitt nuvarande skick inte kan monteras utomhus 

eftersom det porösa, spröda materialet snabbt kommer att vittra 

sönder. För en utomhusplacering krävs en ytbehandling med t ex 

klarlack. 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18 
2014-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Betongplattorna inte kan monteras på plåt som kommer att rosta 

eftersom rostfärgen kommer att sprida sig till betongplattorna och 

ytterligare skynda på söndervittringen. 

 

Motiven på betongplattorna är av skiftande slag och svåra att uttyda. 

Att montera flera plattor tillsammans kommer att ge ett intryck av grå 

betongmassa utan klart synliga motiv. Detta gäller särskilt med tanke 

på den snabba söndervittringen som kommer att ske utan 

ytbehandling. (se bilaga) 

 

Konstverk av barn 
Utsmyckningsrådet menar att offentliga utsmyckningar som utförts av barn 

är något positivt och livsbejakande och kan bli något de flesta känner glädje 

över. Men den typen av konstprojekt bör livsbejakande och kan bli något de 

flesta känner glädje över. Men den typen av konstprojekt bör göras på ett 

genomarbetat och planerat sätt, tillsammans med en professionell konstnär. 

Det bästa är att utgå ifrån en plats och ett syfte, och det måste finnas en 

budget för projektet för att inte göra barnen besvikna. Barnen förtjänar att 

resultatet dvs den färdiga utsmyckningen blir så professionellt utfört som det 

är möjligt. 

I det aktuella fallet, med ca 1 400 betongplattor, har de utförts i en 

pedagogisk situation tillsammans med en bildpedagog för att känna på ett 

nytt material. Eftersom det från början inte var ett utsmyckningsprojekt har 

det heller inte funnits, vad man kan se, en tydlig linje eller tanke – utan har 

varit mer en lek med materialet. Dessutom borde man valt en bättre kvalitet 

på materialet från början, om det fanns en tanke på att exponera plattorna i 

en utomhusmiljö. 

Utsmyckningsrådet föreslår därför att betongplattorna monteras på 

respektive förskola, efter att ytbehandling har skett. Alternativt kan plattorna 

avfotograferas i stort format och sättas upp inomhus på förskolorna. 

Utsmyckningsrådet anser inte att kommunen skall avsätta medel från någon 

utsmyckningsbudget för kringkostnaderna utan föreslår att KPC tar upp 

ärendet med Utbildningsnämnden om hur man bäst ska hantera det 

pedagogiska materialet, samt att Utbildningsnämnden tar ställning till medel 

för eventuell behandling av det färdiga materialet. 

   

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet till 

Kulturpedagogiskt Centrum för behandling i Utbildningsnämnden enligt 

Utsmyckningsrådets förslag.  

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 
2014-04-16  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamoten Håkan 

Robertsson (S). 

 

Yrkanden 

Ledamoten Håkan Robertsson yrkar bifall till förslag till beslut. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet till 

Kulturpedagogiskt Centrum för behandling i Utbildningsnämnden enligt 

Utsmyckningsrådets förslag.  

 

________________ 

 

Exp: 

Kulturpedagogiskt Centrum 
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§ 43 Dnr 2014-000076 189 

Begäran om remissyttrande gällande 
Krishanteringsplan för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning 

Fritid- och kulturnämnden har fått förslag till en reviderad 

Krishanteringsplan för Ronneby kommun för yttrande. Krishanteringsplanen 

fungerar som en ledningsplan för allvarliga och extraordinära händelser i 

Ronneby kommun och ska revideras minst en gång/mandatperiod. 

Ett hot eller inträffad händelse klassas som störning, allvarlig händelse eller 

extraordinär händelse och hanteras på olika nivåer beroende på graden av 

händelse, dokumenterat i kommunens Kriskommunikationsplan. Varje 

förvaltning ska ha en krishanteringsplan som ska fastställas av respektive 

nämnd i början av varje mandatperiod.  

Krisledningsnämnden (motsvarar representanter i KS:au) utgör den 

strategiska ledningen och kan vid extraordinära händelser besluta att överta 

hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder. POSOM har 

en beredskap för krisstöd och psykosocialt omhändertagande vid stora 

olyckor och katastrofer. 

Nämnder och bolagsstyrelser ansvarar för att respektive förvaltning eller 

bolag har en krisorganisation som är utbildad och har övat för att klara de 

uppgifter de ställs inför vid en allvarlig eller extraordinär händelse och kan 

upprätthålla kommunens samhällsviktiga verksamhet. Utbildningar och 

övningar ska initieras av verksamhetsansvariga och planeras i samråd med 

kommunens säkerhetssamordnare. Krishanteringsplanen beskriver även 

processen kring avveckling när en extraordinär händelse inte längre 

föreligger.  

Bedömning 

Förslaget till reviderad Krishanteringsplan – ledningsplan för allvarliga och 

extraordinära händelser i Ronneby kommun är föredömligt kort och 

informativ vilket gör att den borde vara lätt att följa i verksamheterna. Inom 

Fritid- och kulturförvaltningen finns en krishanteringsplan som inte 

fastställts i Fritid- och kulturnämnden. Inför den nya mandatperioden får 

förvaltningen i uppdrag att göra en risk- och sårbarhetsanalys för sina 

verksamhetsområden, en reviderad krishanteringsplan samt en plan för 

utbildning och övningar. Fritid- och kulturnämnden ska fastställa analys och 

plan under våren 2015.   
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Förslag till beslut 

Inför den nya mandatperioden ges förvaltningen i uppdrag att göra en risk- 

och sårbarhetsanalys för sina verksamhetsområden, en reviderad 

krishanteringsplan samt en plan för utbildning och övningar. Fritid- och 

kulturnämnden ska fastställa analys och plan under våren 2015. 

    

Yrkanden 

Ordförande 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 att inför den nya mandatperioden ge 

förvaltningen i uppdrag att göra en risk- och sårbarhetsanalys för sina 

verksamhetsområden, en reviderad krishanteringsplan samt en plan för 

utbildning och övningar. Fritid- och kulturnämnden ska fastställa analys och 

plan under våren 2015. 

________________ 
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§ 44 Dnr 4032  

Tjänsteskrivelse princip för bidrag till kulturföreningar 

 

Sammanfattning  

Nuvarande regler/principer;  

 
Verksamhetsbidrag  

Kulturföreningar med kontinuerlig verksamhet kan söka ett årligt 

verksamhetsbidrag för bl a administration och i vissa fall delar av lokalkostnaden. 

Arrangemangsbidrag  

Utgår till särskilda kulturevenemang. Arrangemangen måste vara offentliga och ska 

marknadsföras av föreningen. Bidraget kan utformas som förlustbidrag eller riktat 

arrangemangsbidrag. Förlustbidraget betalas ut efter arrangemangets 

genomförande. 

Lokalbidrag (fr 2014) 

Avser att stödja kulturföreningar som äger eller hyr lokal ået runt och som FoK-

nämnden bedömer angelägen för kommunen eller föreningen. 

   

Förslag till ändrade principer    
 

Grundprincipen för föreningen bör vara att medlemsavgifter ska kunna 

täcka utgifter för den basala, löpande verksamheten. Här ryms också 

kostnader för medlemskontakter, utskick, porto och möteskostnader. Bidrag 

till löpande administration bör maximeras till 1000 kronor/år med undantag 

för de föreningar som har andra löpande kostnader som ligger till grund för 

basverksamhet och utåtriktad verksamhet. Det är inte självklart att bidrag 

för administration ska beviljas. 

 

Genom att ge mindre bidrag till den löpande administrationen och mer till 

den utåtriktade verksamheten signalerar Fritid- och kulturnämnden att 

ökade föreningsaktiviteter som vänder sig till fler än de egna medlemmarna 

premieras. 

 

Kulturföreningar uppmuntras att söka andra bidragsformer som 

investerings- och anläggnings- eller aktivitetsbidrag som 

nämnden/förvaltningen beslutar om. 

Verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag sökes var för sig, i båda fallen 

med detaljerad budget. Arrangemangsbidrag kan även fortsättningsvis sökas 

för hela året. 

Verksamhetsbidrag  
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Kostnader för lokal, noter, instrumentvård, kläder/uniformer, 

materialkostnader som är avgörande för att kunna driva verksamheten är 

bidragsberättigade. 

Kostnader för porto, plus- el bankgiro, hemsida, telefon, kopiering och 

liknande kostnader är inte bidragsberättigade utan bör finansieras av 

medlemsavgifter. 

 

Arrangemangsbidrag  

Kostnader för publika arrangemang; gage, ljud & ljus, marknadsföring, resor 

f artister, föreläsare är bidragsberättigade. I ansökan ska uppges om bidrag 

söks hos andra finansiärer, t ex Musik i Blekinge, Blekinge läns 

bildningsförbund, Region Blekinge eller studieförbund.  

      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslagna principer för bidrag till 

kulturföreningar diskuteras i partigrupperna. Ärendet behandlas vid Fritid- 

och kulturnämndens sammanträde i maj 2014.   

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell, ledamoten Peter Lindström 

(RP) och tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande 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 att föreslagna principer för bidrag till 

kulturföreningar diskuteras i partigrupperna. Ärendet behandlas vid Fritid- 

och kulturnämndens sammanträde i maj 2014.   

________________ 
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§ 45 Dnr 2014-000103 869 

Sammanställning av Verksamhets- och 
arrangemangsbidrag för 2014 till Kulturföreningar 

 

Sammanfattning    

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar sammanställning av Verksamhets- och 

arrangemangsbidrag för 2014 till Kulturföreningar i kommunen.                  

27 föreningar har sökt sammanlagt 1 421 150 kronor i verksamhets- och 

arrangemangsbidrag för verksamhetsåret 2014. Av dessa har nio föreningar 

musik- och dansverksamhet, fyra föreningar teater eller filmverksamhet, fyra 

föreningar konst- och utställningsverksamhet, sex föreningar är 

hembygdsföreningar och tre föreningar arrangerar lajv.   

    

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja sammanlagt 571 tkr i 

verksamhets- och arrangemangsbidrag 2014. 

 

Bilagor 

Sammanställning av sökta bidrag med beslutsförslag. 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Claes 

Diurhuus-Gundersen (M), Åke Tärntorft (C), Kranislav Miletic (S),        

Johan Svedberg (S), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Magnus 

Persson (M) och Christoffer Stenström (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar avslag på ansökan till Ronneby 

Musiksällskap. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 
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Yrkanden 

Ledamoten Peter Lindström yrkar bifall med 1 tkr på ansökan till Tallets 

musikförening. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja bidrag enligt bifogad 

sammanställning.  

 

Ledamoten Håkan Robertsson deltar inte i ärendet. 

________________ 
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§ 46 Dnr 2014-000116 843 

Besvarande av remiss gällande motion från Monia 
Svensson (C) och Sune Håkansson (RP) om utveckling 
av Ronneby som kust- och skärgårdskommun 

 

Sammanfattning  

En motion har inlämnats kring Ronneby som kust- och skärgårdskommun. I 

nuläget finns olika mindre projekt både internt och externt med kust, 

skärgård och Ronnebyån som gemensamt tema. En övergripande utredning 

enligt förslagställarnas intention är av stor vikt för helhetsbilden och 

eventuella framtida investeringar. Förvaltningschef Tommy Johansson 

redovisar Fritid- och kulturförvaltningens yttrande i ärendet. 

 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar stödja en större utredning med en 

helhetssyn på Ronneby som etablerad kust- och skärgårdskommun.  

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar stödja en större utredning med en 

helhetssyn på Ronneby som etablerad kust- och skärgårdskommun. 

________________ 

Exp: 

Monia Svensson 

Sune Håkansson 

Förvaltningschef Tommy Johansson 
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§ 47 Dnr 2012-000195 821 

Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge 

 

Sammanfattning  

 Under 2012 sammanträffade förvaltningen med styrelserepresentanter för 

Kallinge SK gällande övertagande av skötsel och drift av Järnvallen. 

Styrelsen för KSK tog ett positivt ställningstagande och ett förslag till 

nyttjandeavtal diskuterades. Under 2013 har ett ettårigt avtal skrivits mellan 

förvaltningen och Kallinge SK. 

Vid KSau återremitterades ärendet för nytt ställningstagande i Fritid- och 

kulturnämnden. Anledningen var att förändringar i avtalet, påkallade av KS 

au vid tidigare möten, ej hanterats i nämnden. Justering är gjord i avtalet som 

berör det ekonomiska åtagandet gällande fasta kostnader som lyfts bort från 

föreningen och lagts på kommunen. I nytt internhyresavtal med Tekniska 

förvaltningen ligger de fasta kostnaderna i internhyran. 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar förslag till nytt avtal och 

påtalar ändringarna 3.1.1 Avtalstiden för grusplanen är 2014-01-01 – 2014-12-31 samt 

8.1 Kommunen bekostar drift (el, va och drivmedel), reparationer och underhåll av 

Objektet. (Bilaga.) 

 

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. 

 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att efter den senaste 

justeringen av  avtal, skriva ett 10 årigt avtal (bilaga) med Kallinge SK 

gällande drift, ansvar och skötsel av Järnvallen Kallinge. 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på Tommy Johanssons 

tjänstemannaförslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att efter den 
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senaste justeringen av  avtal, skriva ett 10 årigt avtal (bilaga) med Kallinge 

SK gällande drift, ansvar och skötsel av Järnvallen Kallinge. 

________________ 

Exp: 

Tommy Johansson 
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§ 48 Dnr 2014-000119 819 

Sjöarps HIF ansöker om bidrag till utbytesresa för 
idrottsläger i Krakow i Polen för 12 ungdomar den 22 - 
30 maj 2014 

 

Sammanfattning  

Sjöarps HIF söker 50 000 kronor i bidrag för en utbytesresa till Krakow med 

12 elever på Sjöarpskolan och 4 personal/ledare, som alla ska delta i ett 

idrottsläger den 23-29 maj. Gruppen reser med buss och färja till en kostnad 

om sammanlagt 50 000 kronor. Värdnationen, Polen, bekostar vistelsen på 

lägret med hjälp av EU-medel. 

Verksamhetschef  Lena Brorsdotter redovisar förslag till beslut. 

 

Bedömning 

Utbytesresan görs för elever på Sjöarpskolan och Sjöarps HIF bör därför 

söka medel från Utbildningsnämnden, som ansvarar för skolans verksamhet, 

eller från Sjöarpskolan direkt eftersom skolan fått del av fondmedel för den 

här typen av verksamhet för eleverna.  

    

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan och hänvisar föreningen att söka 

medel hos Sjöarpskolan eller från Utbildningsnämnden eftersom aktiviteten 

berör enbart skolelever.   

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på Lena Brorsdotters 

tjänstemannaförslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå Sjöarps HIF:s ansökan om bidrag 

till utbytesresa för idrottsläger i Krakow, Polen. 

________________ 

Exp: 

Sjöarps HIF 

Lena Brorsdotter 
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§ 49 Dnr 2014-000120 805 

Friskis och Svettis i Ronneby ansöker om bidrag för 
uppstart av ny förening samt för ledarutbildning 

 

Sammanfattning  

Friskis och Svettis har inkommit med en ansökan om bidrag för uppstart av 

ny förening samt för ledarutbildning. 

Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar förslag till beslut. 

 

Bedömning 

Det finns oklarheter kring gränsdragning mellan ideell och kommersiell 

verksamhet, ideell förening samt anslutning till riksidrottsförbundet. 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag och råder Friskis och 

Svettis att återkomma med ny ansökan efter föreningsbidandet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter Lindström (RP) och 

Åke TTärntoft (C). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på Tommy Johanssons 

tjänstemannaförslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå Friskis och Svettis ansökan om 

bidrag för uppstart av ny förening samt för ledarutbildning. 

________________ 

Exp: 

Friskis och Svettis 

Tommy Johansson 
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§ 50 Dnr 2014-000148 843 

Gribshunden 

 

Sammanfattning 

Nationella samordnaren Johan Sandevärn är närvarande och redogör i 

korthet för ärendet.                                                                                

Ronneby kommun har genom det internationellt unika och ur 

besöksnäringsaspekten högst intressanta 1400-tals vraket Gribshunden 

hamnat i ett läge där man behöver ta fram en tydlig och framåtblickande 

strategi vad gäller möjligheterna till en långsiktig upplevelsebaserad 

utställning samt de möjligheter det innebär för arbetet med Ronnebys 

destinationsutveckling. För att genomföra detta föreslås en förstudie med 

sökt medfinansiering från Region Blekinge. 

   

Bedömning 

Ronneby kommun har genom det internationellt unika och ur 

besöksnäringsaspekten högst intressanta 1400-tals vraket Gribshunden 

hamnat i ett läge där man behöver ta fram en tydlig och framåtblickande 

strategi vad gäller: 

 

 möjligheterna kring visualisering/upplevelsebaserad utställning på 

tema Gribshunden 

 destinationsutveckling 

 

För att göra detta behövs ett samlat grepp där steg ett föreslås vara en 

förstudie uppdelat i två delar enligt följande:  

 

Förstudie Gribshunden 

 

Syftet med delförstudien är att undersöka möjligheterna med att nyttja 

Gribshunden som katalysator och ”flaggskepp” för utvecklingen i området, 

ta fram underlag för nästa steg i utvecklingsarbetet ur kommunens synvinkel 

samt ta del av arbetet med andra liknade exempel (exempelvis ”Mars” och 

”Mary Rose”). Extern kompetens köps in samt tillkommer genom 

medfinansiering i tid av externa aktörer, exempelvis Blekinge museum. 
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Destinationsutveckling 

 

Syftet för delförstudien ”destinationsutveckling” är bland annat:  

 Göra en framåtsyftande nulägesanalys, inklusive status i näringen 

och befintligt utbud 

 Genomföra lednings-/organisationsanalys 

 Komma med förslag till PPP-aspekten 

 Hur docka in Ronneby i Blekinge strategin 

 Exportmogenhet m.m. 

 Målsättning i form av konkreta mätbara milstolpar  

 Lista ett antal tänkbara scenarios för framtida verksamhet 

Förvaltningen avser söka medel från region Blekinge för en 6 månaders 

förstudie som löper under hösten 2014; möjlighet till eventuell 

medfinansiering från Region Blekinges sida är maximalt 50 procent av de 

sammanlagda kostnaderna. 

 

Ronneby kommuns sammanlagda medfinansiering beräknas till en 100 

procent tjänst (befintlig personal) eller 250 000 kronor i egen arbetsinsats 

samt 200 000 kronor i kontantinsats under förutsättning att regionen 

medfinansierar med motsvarande summa. 

 

Till detta kommer medfinansiering i tid från övriga intressenter exempelvis 

Blekinge museum, BTH med flera. 

 

Förstudien förväntas leda till ett större EU-medfinansierat projekt från början 

av 2015. 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen avsätter 200 000 kronor i kontanta medel som 

medfinansiering till förstudien under förutsättning att Region Blekinge 

bifaller ansökan. 

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och Claes Diurhuus-

Gundersen (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att ärendet ska bordläggas. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 

bifaller bordläggning av ärendet. 

 

Beslut 

 

________________ 
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§ 51 Dnr 2014-000149 880 

Bibliotekens öppettider 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om bibliotekets ändrade 

öppettider och bemanning som kommer att gälla från och med 5 maj 2014. 

De nya öppettiderna och bemanningen kommer att tillämpas under en 

testperiod på sex månader. 

 

Bedömning 

Utvärdering kommer att ska efter testperiodens slut. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Håkan Robertsson (S). 

 

Yrkanden 

Ledamot Håkan Robertsson (S) yrkar på att förvaltningschefen ges i uppdrag 

att återkomma till Fritid- och kulturnämnden med rapport om öppethållande 

vid biblioteken, sporthallar m.m. 

 

Beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet och 

ger förvaltningschef Tommy Johansson i uppdrag att återkomma till Fritid- 

och kulturnämnden med rapport om öppethållande vid biblioteken, 

sporthallar m.m. 

_______________ 

Exp: 

Håkan Robertsson 

Tommy Johansson 
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§ 52 Dnr 2014-000081 101 

Information om Kommunens Kvalitet i korthet 

 

Sammanfattning  

Kulturchef Lena Brorsdotter och förvaltningschef Tommy Johansson 

informerar om Kommunens Kvalitet i korthet. 

Ronneby kommun deltar sedan flera år i en undersökning om tillgänglighet 

och bemötande. Den senaste undersökningen gjordes i oktober-november 

2013. Ett antal enkla frågor har skickats till kommunens verksamheter, som 

också fått telefonsamtal med liknande, enkla frågor. För Fritid- och 

kulturförvaltningen var resultatet den här gången dåligt; bara 2 av 6 

mailfrågor besvarades. När det gäller telefonsamtalen kunde växelns 

personal svara på några frågor. En del samtal kom till röstbrevlåda och några 

kopplades vidare. Allt för många samtal förblev obesvarade för att vi ska 

vara nöjda. 

 

Bedömning 
Mailen skickades till våra officiella mailboxar; fritidkultur, kulturcentrum 

eller biblioteket. Elisabeth Ihlström har haft ansvaret för fritidkultur-

mailboxen, men var helt eller delvis sjukskriven under 

undersökningsperioden. Fr o m april 2014 bevakar två personer denna 

mailbox, förutom Elisabeth Ihlström även Lena Brorsdotter, för att undvika 

obesvarade mail vid ev sjukdom eller annan ledighet. Övriga mailboxar ska 

respektive avdelning bevaka varje dag. Svar ska skickas inom 2 dagar. Enkla 

frågor behöver inte diarieföras, vilket däremot synpunkter eller klagomål ska 

göras. Dessa, inkl svaret, diarieförs av Elisabeth Ihlström eller AnnBritt 

Olsson. Reklam och annan allmän information kan skickas vidare till den 

som berörs men sedan kastas från den officiella mailboxen. 

 

I telefonboken (Telenor) finns sökord för varje medarbetare, så att växeln vet 

vem som ska ha olika samtal. Sökorden är viktiga att hela tiden uppdatera. 

Inom förvaltningens kansli har sökorden redigerats och uppgifter har lämnats 

till växelns personal. På förvaltningens ledningsgrupp den 26 mars fick 

avdelningsansvariga i uppdrag att redigera sökorden för all personal, samt 

meddela växeln. 

 

Tillgängligheten i telefon är viktig; vi är här för allmänheten och måste alltid 

besvara samtal. Om vi kopplar samtal på ”möte” måste missade samtal 
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ringas upp efter mötestiden. Det är inte tillåtet att stänga av sin telefon p g a 

för stor arbetsbelastning. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan Robertsson (S) 

samt Christoffer Stenström (M). 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Lena Brorsdotter 
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§ 53 Dnr 2014-000020 800 

Information om Delegationsordning för Fritid- och 
kulturnämnden 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om delegationsordningen för 

Fritid och kulturnämnden. 

 

Beslut 
Fritid- och Kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

 

___________________ 
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§ 54 Dnr 2014-000002  

Delegationsbeslut 2014 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

 

_____________________ 
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§ 55 Dnr 2014-000003 800 

Delgivningsärenden 2014 

 

Beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

 

___________________ 
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§ 56 Dnr 2014-000004 869 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning   

Kulturchef Lena Brorsdotter informerar om faktura från Nordic Green 

Energy, förvaltningschef Tommy Johansson om förening som brustit i sin 

revision och Peter Lindström (RP) om utlämningsstationer för biblioteket 

och svårigheter med skylter för bibliotek i Eringsboda. 

    

Deltar i debatten 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter Lindström (RP), 

Christoffer Stenström (M), Håkan Robertsson (S), Claes Diurhuus-

Gundersen (M) och Anders L Petersson (C). 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

 

___________________ 

 

 

 


