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§ 86 Dnr 2013-000226 875 

Ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen från 2014 
Kultursekreterare Kirsti Emaus och administrativ chef Lena Brorsdotter in-
formerar om förslag till ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen. 

 

Sammanfattning  
 Vid Fritid- och kulturnämndens sammanträde, 2014-02-20 § 9, gavs förvalt-
ningen i uppdrag att utse en arbetsgrupp med uppgiften att skapa ett underlag 
och beskriva 
 

- Vad ett museum ska visa, dvs vilka perioder som särskilt ska belysas 
- Organisation, dvs samarbetspartners  
- Bemanning och öppethållande 
- Budget för iordningställande  
- Budget för bemanning 

 
En planeringsgrupp bestående av Kirsti Emaus och Lena Brorsdotter, Fritid 
och kulturförvaltningen Marcus Sandekjer och Annica Klar, Blekinge muse-
um och Björn O Svensson, Ronneby Musei- och hembygdsförening, har dis-
kuterat frågorna vid tre tillfällen under 2014.    

 

Bedömning 
Vad ett museum i Ronneby ska visa - vilka perioder ska särskilt belysas 
Ronneby är Blekinges äldsta stad och ska naturligtvis ha möjlighet att expo-
nera sin historia som i mångt och mycket även är Blekinges historia.  I sam-
band med de senaste årens arkeologiska och marinarkeologiska fynd i sam-
band med Vång och Gribshunden har frågan om ett nytt museum aktualise-
rats. Nationella och internationella institutioner väntar på respons från Ron-
neby kommun. 
 

• Utgrävningarna i Vång är ännu i sin linda. Arkeologerna har stora 
förväntningar på vad framtida fynd skall visa. Uppfylls förväntning-
arna kommer det att finnas ett mycket omfattande fyndmaterial och 
en spännande historia att exponera och berätta om. 
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• Gribshunden , vraket från 1480 talet, är det äldsta kravellbyggda far-
tyg som hittats i Nordiska farvatten. Internationellt har fartyget väckt 
uppmärksamhet framförallt för vad den kan berätta om skeppsbygg-
nadsteknik på sent 1400 tal. Arbetet med att dokumentera vraket fort-
sätter i samarbete med högskolor och universitet i Sverige, Danmark 
och England.  Ingen vet ännu om och hur mycket fyndmaterial som 
kommer att kunna exponeras.  

• Medeltidsstaden Ronneby måste belysas och då inte minst unions-
drottning Margareta och hennes betydelse för staden.  

• Ronneby som handelscentrum och största stad i Blekinge 
• Svensktiden/Ronneby blodbad/Stadens nedgång 
• Brunnsepoken/Kurorten som internationellt besöksmål 
• Ronneby som industristad med världsrykte/ Dåtid och nu-

tid/Kockums emalj/Vattenskärning 
 

Just nu arbetar institutioner både lokalt, nationellt och internationellt med 
Vång och Gribshunden. Arbetet kommer troligen att resultera i ett mycket 
intressant material som kan skapa spännande utställningar.  
Ronneby kommuns näringslivsenhet har sökt regionala medel för att under 
hösten 2014 att arbeta med en förstudie om Kulturhistoria i Ronneby som 
motor i besöksnäringen i Blekinge. En samordning och diskussion med på-
gående parallella projekt bör göras i samband med diskussionerna om ett 
museum i Ronneby.  
 
Förslag 1:  
Med tanke på det föreslagna innehållet i ett museum i Ronneby, måste till-
räckligt omfattande ytor skapas för ett museum som troligtvis kommer att få 
stor genomslagskraft nationellt och internationellt. Blekinge museum är po-
sitiva till ett utökat samarbete med Ronneby kommun i samband med ett nytt 
museum.  
Exempel på tänkbara befintliga lokaler är Kulturcentrum, Gamla Rådhuset 
eller Elverket. Ett alternativ är att bygga en helt ny museibyggnad. Oavsett 
val av lokal måste krav på säkerhet, klimat och tillgänglighet uppfyllas. Pla-
neringsgruppen föreslår Fritid- och kulturnämnden att  

- ge förvaltningen i uppdrag att utreda lämplig lokal för ett nytt, per-
manent museum 

- lämna förslag till organisation och driftsbudget 
- uppdra åt Tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna renovering av 

föreslagna lokaler 
- förslag till lokal/er inkl uppskattad renoveringskostnad samt organi-

sation och driftsbudget redovisas vid Fritid- och kulturnämndens 
sammanträde senast i mars 2015; 
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Verksamhet i Massmanska kvarnen 
Massmanska kvarnen uppfyller inte kraven på säkerhet, klimat och tillgäng-
lighet för ett permanent museum av det slag som beskrivits ovan men kan 
under en övergångsperiod användas för en tillfällig utställningsverksamhet 
med hänsyn till befintlig säkerhetsnivå och klimat. 
Under tiden frågan om lämplig lokal, organisation och driftsbudget för ett 
permanent museum utreds föreslår planeringsgruppen att det i Massmanska 
kvarnen visas en utställning med repliker av fynd, foton och digitalt material 
från utgrävningarna i Vång samt att digitalt material visas från utgrävningar-
na av Gribshunden. Utställningen görs  av Kulturenheten i nära samarbete 
med Blekinge museum. Utställningen kan kompletteras med de emaljföre-
mål som har visats under sommaren 2014.  
 
Utställningsperiod och kostnader  
Planeringsgruppen föreslår att Fritid- och kulturförvaltningen genom Kultur-
enheten ansvarar för utställning och bemanning fr oktober 2014 t o m 2015 i 
första hand. Utställningen kan bemannas lördagar och söndagar under hösten 
2014 samt januari 2015. Ny produktion sker under februari t o m april. Ut-
ställningen hålls därefter öppen maj t o m augusti 2015 med samma öppetti-
der som Kulturcentrum. Bemanningen omfattar dels 25% tjänst, dels 100% 
tjänst (motsvarande) under de olika perioderna. Bemanningskostnaderna 
kommer i så fall att uppgå till sammanlagt 250 000 kronor under oktober 
2014 t o m december 2015. 
Produktionskostnad för projektorer, tv-skärmar och annan teknisk utrustning 
beräknas till 60 000 kronor.  
Produktionen av utställningarna kommer att ske i samarbete med Blekinge 
museum. 
 
Förslag 2;  
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att  

- fortsätta öppethållandet av emaljutställningen under oktober 2014 t o 
m januari 2015 

- under perioden februari t o m april 2015 producera en utställning som 
beskriver utgrävningarna i Vång och vid Gribshundsvraket samt en 
fortsatt emaljutställning. 

 
 
Magasin för föremål samt arkiv  
Det finns ett stort behov av utrymme för magasin och arkiv för att samla 
föremål som ägs av Ronneby kommun och Ronneby Musei- och hembygds-
museum.  
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Magasinerade föremål finns i Modelladan och Gjuteri- och emaljmuseet, på 
Kulturcentrum och i flera lokaler där Ronneby Musei- och hembygdsföre-
ning förvarar föremål, bl a Möllebackagården och Bruket. Föreningen har de 
senare åren registrerat och dokumenterat föremål i kommunens museer, men 
kommunen har tekniskt inte tillgång till registren. Ägarförhållandena när det 
gäller föremålen måste klargöras och dokumenteras.  
 
Förslag 3;  
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att  

- i samarbete med Ronneby Musei- och hembygdsförening kartlägga 
de olika föremålssamlingarna samt ge förslag till en lösning av vilka 
ägarförhållanden som bör gälla för såväl magasinerade och expone-
rade föremål 

- ge förslag till hur tillgängligheten till dokumenterade föremål kan lö-
sas  

- lämna förslag på lämplig befintlig byggnad för magasin och arkiv.  
Förslaget ska inkludera uppgift om den lokalkostnad som därmed kan 
komma att belasta Fritid- och kulturnämndens budget 

- vid Fritid- och kulturnämndens sammanträde i mars 2015 redovisa 
ovanstående punkter 

    

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 

- utreda lämplig lokal för ett nytt, permanent museum 
- lämna förslag till organisation och driftsbudget 
- uppdra åt Tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna renovering av 

föreslagna lokaler 
- redovisa förslag till lokal/er inkl uppskattad renoveringskostnad samt 

organisation och driftsbudget  
- fortsätta öppethållande i Massmanska kvarnen enligt ”förslag 2” 

inom befintlig budgetram 
- i samarbete med Ronneby Musei- och hembygdsförening kartlägga 

de olika föremålssamlingarna samt ge förslag till en lösning av vilka 
ägarförhållanden som bör gälla för såväl magasinerade och expone-
rade föremål 

- ge förslag till hur tillgängligheten till dokumenterade föremål kan lö-
sas  

- lämna förslag på lämplig befintlig byggnad för magasin och arkiv.  
Förslaget ska inkludera uppgift om den lokalkostnad som därmed kan 
komma att belasta Fritid- och kulturnämndens budget 

- redovisa ovanstående punkter vid Fritid- och kulturnämndens samman-
träde i mars 2015.   
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter 
Lindström (RP), Åke Tärntoft (C), Claes Diurhuus (M), Håkan Robertsson 
(S) och tjänstgörande ersättare Magnus Gustafsson (C).  

 

Yrkanden 
- Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till förslaget, förutom 

punkt 5, som får följande lydelse, ”fortsätta öppethållandet i Mass-
manska kvarnen inom befintlig budgetram”. 

 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att Fritid- och 
kulturnämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att 

- utreda lämplig lokal för ett nytt, permanent museum 
- lämna förslag till organisation och driftsbudget 
- uppdra åt Tekniska förvaltningen att kostnadsberäkna renovering av 

föreslagna lokaler 
- redovisa förslag till lokal/er inkl uppskattad renoveringskostnad samt 

organisation och driftsbudget  
- fortsätta öppethållande i Massmanska kvarnen inom befintlig budget-

ram 
- i samarbete med Ronneby Musei- och hembygdsförening kartlägga 

de olika föremålssamlingarna samt ge förslag till en lösning av vilka 
ägarförhållanden som bör gälla för såväl magasinerade och expone-
rade föremål 

- ge förslag till hur tillgängligheten till dokumenterade föremål kan lö-
sas  

- lämna förslag på lämplig befintlig byggnad för magasin och arkiv 
Förslaget ska inkludera uppgift om den lokalkostnad som därmed kan 
komma att belasta Fritid- och kulturnämndens budget 

- redovisa ovanstående punkter vid Fritid- och kulturnämndens samman-
träde i mars 2015. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 87 Dnr 2014-000027 809 

Tertialrapport II 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Tommy Johansson, ekonom Elizabeth Olsson och admi-
nistrativ chef Lena Brorsdotter redogör för tertialrapport II.  

   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan 
Robertsson (S), Claes Diurhuus (M), Kranislav Miletic (S), Åke Tärntoft 
(C), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) och Christer Stenström 
(M).  

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet och i 
enlighet med bilagor 1 och 2. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 88 Dnr 2014-000257 805 

Eringsboda Folketshusförening ansöker om 
anläggningsbidrag för 2014 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut om 
Byahusgruppen i Eringsbodas ansökan om anläggningsbidrag. 

Sammanfattning  
 Byahusgruppen i Eringsboda har vid ett möte den 2 juli 2014 bildat en inte-
rimsstyrelse med syfte att se möjligheten att behålla Folkets Hus lokaler. 
Samhällsföreningen i Eringsboda har meddelat att de inte ekonomisk kom-
mer att bidra men är i grunden positiva. Folkets Hus styrelsen är nerlagd och 
Folkets Hus centralt är inte villiga att stötta den nya intressegruppen. 
 
Fastigheten är ordentligt angripen av mögel i husgrunden, takfönster läcker, 
har direktverkande elradiatorer och är dåligt isolerat. Detta sammantaget 
innebär en initial kostnad för sanering och byte av uppvärmningssystem på 
uppåt 200 000 kr enligt gruppens beräkningar.  
 
Byahusföreningen ska till samtliga hushåll i Eringsboda med omnejd ställa 
frågan kring andelsköp á 500 kr, söka bidrag från kommunen samt eventuellt 
sälja av del av fastighet.  
 
Aktiviteter som planeras läggas i lokalerna är biokvällar, möten för klubbar 
och föreningar, konserter med barnen från Musikens hus, skolans årliga ca-
baret samt olika cirklar.  
 
Föreningen söker ett bidrag på 31 000 kr till anläggningen för drift. 
 
I samverkan mellan Fritid- och kulturförvaltningen och samhällsföreningen 
har Vävaregården i Eringsboda blivit en fritidsgård/musikens hus med inten-
tionen att utvecklas till ett allaktivitetshus. Förvaltningen har bidragit med 
inkoppling av fiber samt medverkat till att skolan skiftat syslöjd till musik i 
Vävaregården. Detta med anledning av husets framtida användande.   

 
Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan om bidrag i detta skede på 
grund av husets beskaffenhet och den pågående utvecklingen av Vävaregår-
den. Gruppen anmodas att komma in med ny ansökan om och när miljökon-
toret godkänt fastigheten som en sund miljö för möten, barngrupper mm.   
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Anders 
L Petersson (C), Håkan Robertsson (S), Peter Lindström (RP), Åke Tärntoft 
(C) och tjänstgörande ersättare Magnus Gustafsson (C), Magnus Persson (M) 
och Christer Stenström (M). 

 

Yrkanden 
Ledamot Håkan Robertsson yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Ledamöterna Åke Tärntoft och Peter Lindström yrkar bifall till återremiss.  

 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framförda yrkanden 
och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller Åke Tärntoft och Peter 
Lindström förslag till återremiss.  

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns. 

Ja-röst för bifall till återremiss till Fritid- och kulturnämnden. 

Nej-röst för avslag till återremiss till Fritid- och kulturnämnden. 

 

Omröstningsresultat 
Efter företagen omröstning avges till protokollet bifogad bilaga A, tio (10) 
ja-röster och tre (3) nej-röster. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till Fritid- och 
kulturförvaltningen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 89 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 förslag till beslut om ett 
eventuellt medlemskap i Stiftelsen Blekinge Museum. 

Sammanfattning  
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2014-03-19 § 22 att ge förvaltningen i uppdrag 
att undersöka möjligheter för Ronneby kommun att ingå i Stiftelsen Blekinge mu-
seum; ekonomiska förutsättningar samt samarbetsmöjligheter.  

 
Under våren har samtal förts med länsmuseichefen, som i sin tur har lyft frågan i 
Stiftelsens styrelse. Idag har Stiftelsen Blekinge museum tre stiftare; Landstinget 
Blekinge, Blekinge Hembygdsförbund med 36 medlemsföreningar, samt Karlskro-
na kommun, som värdkommun. Karlskrona kommun bidrar med 4 300 tkr /år vilket 
motsvarar en kostnad om 64 tkr/invånare. För Ronneby kommun skulle det beräk-
ningssättet motsvara en årlig kostnad om 1 876 tkr.   
 

Bedömning 
Länsmuseichefen ser att ett närmare samarbete med Ronneby kommun kan tillföra 
mycket till kommunen såväl som till Blekinge museum. Exempelvis kan Blekinge 
museum tillföra kompetens för att bygga och driva ett museum i Ronneby, antikva-
risk kompetens för bevarande av olika föremål, museitekniker, pedagogiska insat-
ser, tillgång till föremål som tillhör Länsmuseet, tillgång till databaser m m. Ble-
kinge museum skulle kunna stå för en kontinuitet över tid och arbeta för utveckling 
av verksamheten.  

 
Länsmuseichefen ser också möjligheten att delar av kommunens medfinansiering 
kan vikas åt t ex nya utgrävningar i Vång, konservering av föremål från Gribshun-
den eller utveckling av besöksmål och framhåller Ronnebys fantastiska historia som 
skulle kunna användas mer både för att skapa attraktivitet och stolthet hos invånar-
na och för att locka fler inflyttare och invånare. 

 
Ronneby kommun bidrar redan med 100 000 kronor/år till Stiftelsen Blekinge mu-
seum för verksamhet och marknadsföring av Saxemara Båtvarv.  
I en fortsatt utredning i Stiftelsens styrelse om Ronneby kommun som medlem i 
stiftelsen, kommer även Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner att få 
frågan om intresse av att ingå i stiftelsen. Dessa kommuner bidrar inte idag med 
ekonomiska medel till Stiftelsen Blekinge museum. 
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Om styrelsen för Stiftelsen Blekinge museum har ett intresse av att Ronneby kom-
mun, eller flera kommuner, upptas som medlem i stiftelsen måste troligtvis stiftel-
sen upplösas och ombildas. Länsmuseichefen ser som ett alternativ att stiftelsen och 
Ronneby kommun tecknar avtal om ett ökat bidrag, riktat mot preciserad verksam-
het. I det fallet kommer Ronneby kommun att sakna representation i styrelsen.    
 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker förslaget att verka för att Ronneby kommun 
kan bli medlem i Stiftelsen Blekinge museum, alternativt en nybildad stiftelse.  
Fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna ärendet till Kommunstyrelsen, som 
föreslås ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar med 
Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem i stif-
telsen.    
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamot Åke Tärn-
toft (C) och tjänstgörande ersättare Magnus Gustafsson (C).  

 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Fritid- och 
kulturnämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker förslaget att verka för att Ronneby kommun 
kan bli medlem i Stiftelsen Blekinge museum, alternativt en nybildad stiftelse.  
 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna ärendet till Kommunstyrelsen, som 
föreslås ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att fortsätta förhandlingar med 
Stiftelsen Blekinge museum om att Ronneby kommun ska ingå som medlem i stif-
telsen. 
________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
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§ 90 Dnr 2014-000252 821 

Besvarande av remiss gällande motion från Roger 
Gardell (FP) om nybygge eller totalrenovering av 
befintlig ishall i Kallinge 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Roger Gardells motion om nybygge eller totalrenovering av befintlig 
ishall i Kallinge. 

Sammanfattning  
I en motion som inlämnats av Roger Gardell Folkpartiet pekas på att ishallen 
i Kallinge inte håller måttet till det användningsområde den i nuläget an-
vänds för därför föreslås en rad åtgärder och undersökningar/inventeringar.  
I motionen yrkas på följande: 
- att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att inventera vad som kan 
behållas vid renovering/nybygge. 
- att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader 
det skulle innebära vid renovering respektive nybygge av ishall med två is-
ytor. 
- att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med berör-
da föreningar gå igenom vilket behov det finns för fortsatt verksamhet. 
- att Fritid- och kulturförvaltningen återkommer till budgetberedningen 2014 
så att de kan ta utredningen i beaktande.     
 

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en summa av 200 tkr till utred-
ning av reinvesteringar. Förvaltningen har av nämnden fått ett uppdrag att se 
över de frågeställningar motionsställaren angivit. Fritid- och kulturnämnden 
ställer sig bakom motionen.    

 
Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att formuleringen i förslag till beslut, 
sista raden, ändras till att motionen därmed anses besvarad. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Fritid- och 
kulturnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en summa av 200 tkr till utred-
ning av reinvesteringar. Förvaltningen har av nämnden fått ett uppdrag att se 
över de frågeställningar motionsställaren angivit. 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att motionen därmed anses besvarad. 

________________ 
Exp: 

Kommunledningsförvaltningen   
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§ 91 Dnr 2014-000253 820 

Besvarande av remiss gällande motion från Roger 
Gardell (FP) om anläggande av nya bryggor på öar i 
Ronneby skärgård 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Roger Gardells motion om anläggande av nya bryggor på öar i Ronne-
by skärgård. 

 

Sammanfattning  
 Roger Gardell Folkpartiet har i en motion lagt yrkanden om att: 

- anlägga nya och fler bryggor i vår skärgård, som gör att fler kan läg-
ga till ute på våra öar. 

- ge Fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att utreda vilka öar som 
kan vara aktuella. 

Motionsställaren pekar på att en genomlysning och en investering kommer 
att gynna både turism och egna invånare i Ronneby kommun.    

 
Förslag till beslut 
Under 2014 har en inventering påbörjats och en så kallad miljöbrygga in-
köpts med ambitionen att köpa in fler. Det har även påbörjats andra besöks-
främjande åtgärder som t.ex utbyte av toaletter. Fritid- och kulturnämnden 
ställer sig bakom motionen.     

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ledamot Håkan Ro-
bertsson (S) och tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M). 

 
Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att formuleringen i förslag till beslut, 
sista raden, ändras till att motion därmed anses besvarad. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Fritid- och 
kulturnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Under 2014 har en inventering påbörjats och en så kallad miljöbrygga in-
köpts med ambitionen att köpa in fler. Det har även påbörjats andra besöks-
främjande åtgärder som till exempel utbyte av toaletter.  
Fritid- och kulturnämnden beslutar att motion därmed anses besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 92 Dnr 2014-000254 826 

Besvarande av remiss gällande motion från Roger 
Gardell (FP) om att anlägga en konstgräsplan och en 7-
mannaplan på Brunnsvallen i Ronneby 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Roger Gardells motion om att anlägga en konstgräsplan och en 7-
mannaplan på Brunnsvallen i Ronneby. 

 

Sammanfattning  
 I sin motion yrkar Roger Gardell Folkpartiet på att: 

- det anläggs en konstgräsplan på Brunnsvallen och på befintlig B-
plan. Undersöka möjligheten att göra planen större. 

- det anläggs en 7-manna av vanligt gräs eller konstgräs bakom befint-
liga omklädningsrum på Brunnsvallen.      

 
Förslag till beslut 
 Till budgetberedningen har Fritid- och kulturnämnden lagt förslag på en 
utökad investeringsbudget där konstgräs och ny gräsyta beaktats. Fritid- och 
kulturnämnden ställer sig bakom motionen.        

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP).  

 
Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att formuleringen i förslag till beslut, 
sista raden, ändras till att motion därmed anses besvarad. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Fritid- och 
kulturnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Till budgetberedningen har Fritid- och kulturnämnden lagt förslag på en ut-
ökad investeringsbudget där konstgräs och ny gräsyta beaktats.  

Fritid- och kulturnämnden beslutar att motion därmed anses besvarad. 

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 93 Dnr 2014-000266 861 

Besvarande av remiss gällande medborgarförslag från 
Kristina Fridensköld om en årlig gammaldags 
julmarknad i Brunnshallarna 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut om en 
årlig gammaldags julmarknad i Brunnshallarna. 

 

Sammanfattning  
 I medborgarförslaget föreslås en gammaldags julmarknad i Brunnshallarna och i 
Brunnsparken med aktiviteter för barn och barnfamiljer.   
 

Bedömning 
 Inom Fritid- och kulturnämndens verksamhet arrangeras sedan flera år Julkul i 
kulturkvarteren och på Kulturcentrum. Affärsinnehavare och andra entreprenörer 
har möjlighet att ordna julmarknad på torget eller, som nämns i medborgarförslaget, 
i Brunnsparken. Fritid- och kulturnämnden ser positivt på att upplåta Brunnshallar-
na och Brunnsparken till sådana aktiviteter.   
 

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till att entreprenörer ordnar en tradi-
tionell julmarknad i Brunnshallarna och i Brunnsparken   
 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP). 

 
Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Fritid- och 
kulturnämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till att entreprenörer ordnar en 
traditionell julmarknad i Brunnshallarna och i Brunnsparken 
_______________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 94 Dnr 2014-000002 8051 

Delegationsbeslut 2014 
 

Sammanfattning  
 Delegationspärmen cirkulerade på mötet.   

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ledamot Håkan Robertsson (S). 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokol-
let. 

________________ 
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§ 95 Dnr 2014-000003 800 

Delgivningsärenden 2014 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktige § 210/2014, Förslag till bidargsbestämmelser för 
Fritid- och kulturnämnden. 

 

Kommunfullmäktige § 211/2014, Författningssamling för Fritid- och 
kulturnämnden gällande taxor, avgifter och regelverk.   

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokol-
let. 

________________ 
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§ 96 Dnr 2014-000004 869 

Information och rapporter 
 

Sammanfattning  
 Turism- och evenemangssamordnare Jeanette Rosandet infomerar nämnden 
om 2014 års händelser och evenemang. 
 
Turistinformation finns hos Äggaboden som öppnade lördagen den 5 april. 
Fritid- och kulturförvaltningen förstärker med personal tiden 15 maj – 15 
september. 
Turistinformation finns även på Ronneby Brunnshotell under tiden 23 juni – 
17 augusti. 
 
Skåningar, smålänningar och stockholmare är de flitigaste besökarna och 
som hämtar broschyrer på turistbyrån. När det gäller turister från andra län-
der är det flest besökare från Tyskland och Danmark. 
 
Exempel på vad som har hänt i Ronneby 2014, Nationaldagsfirande, 
Brunnsparksfesten, Sillarodden, Midsommar i Brunnsparken, Nostalgia,  
Internationell hundutställning, Sommarteatern, Dramatiserade vandringar,  
Tosia Bonnada´n, Playtones, Lasse Holm, Peter Lundbladh, Diggiloo, Tho-
mas Petersson, Sabaton, Barnkalaset med mera. 
 
Broschyrer som tillhandahålls enligt nedan: 
Visit Ronneby 2014 och Ronnebykartan 2014, upplagor 25 000 ex samt 
Evenemangskalendern 2014 i 12 000 ex. 
 
I år finns inte många broschyrer kvar av Visit Ronneby 2014 i jämförelse 
med tidigare år. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson rapporterade om badstatistik gällande 
Brunnsbadet, byte av golv på biblioteket, Musikens hus Vävaregården, 
Hjorthöjdens bibliotek och fritidsgård som har hög besöksfrekvens och är i 
behov tolk. 
 
Åke Tärntoft informerade om Risanäs museum och besöksfrekvensen. 
 
Christer Stenström ställde frågor till Tommy Johansson om status gällande 
crossbanan, tankar runt Ishallen, skatebordbana och ramper på bruket. 
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Lena Brorsdotter informerade om Region Blekinges remissinbjudan att läm-
na synpunkter på Blekinges regionala kulturplan 2015 – 2017 som inkommit 
sent till Fritid- och kulturförvaltningen. Yttrandet skulle lämnas senast den 
26 september men har utsträckts till den 2 oktober.  
 
Ordförandebeslut ska tas i samråd med Fritid- och kulturnämndens presidi-
um samt input till Lena Brorsdotter från övriga ledamöter i Fritid- och kul-
turnämnden. Hemställan till Region Blekinge om att teaterverksamheten i 
regionen ska utvärderas.   
   

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan 
Robertsson (S), Claes Diurhuus (M), Peter Lindström (RP), tjänstgörande 
ersättare Christer Stenström (M), Magnus Persson (M), Christoffer Sten-
ström (M) och Magnus Gustafsson (C). 

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge ordförande i uppdrag efter samråd 
med presidiet, fatta beslut om remissvar på kulturplanen, samt notera infor-
mation och rapporter till protokollet. 
________________ 

 

 



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

 
Sida 1  
Datum  2014-09-23 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 88 § § 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         §§ 86,88-93,98 

 9.  Kranislav Miletic S X  X         

10.  Amani El-Ali S ---           

11.  Johan Svedberg S ---           

12. Angela Leyton V ---           

13. Tomas Lund SD ---           

              

 Ersättare              

  1.  Christoffer Stenström M X  X        Tj ers 

  2. Magnus Persson M X X         Tj ers 

  3. Christer Stenström M X X         Tj ers 

  4. Lars Jolin C            

  5. Magnus  Gustafsson C X X         Tj ers 

  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            

13. Ros-Marie Leksell SD X X         Tj ers 

2014-07-16   10   3 



Tillhör Fritid- och Kulturnämnden § 87/2014 Bilaga 1

Uppföljning T1 + T2 2014

Till Fritids-Kulturnämnden 140923
Till KS I ekenh 140918

Jtí'c!iO Uppf T2 FKN till ek-ks 140918 fkn 140923.xlsx 1 av 11



RESULTATRÄKNING FÖR FÖRVALTNING /FRITIDS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 2014 (Tl) 2014 (Tl) 2014 (T2) 2014 2014 (T2) Plan 2015

Intäkter -6 186 -5 849 -6 263 -6 043 -6 263 -4 950 -6 324
Personalkostnader 20 779 20 010 20 822 19 661 21214 13 705 19178
Övriga kostnader 38 459 39 477 44 083 43 703 44 083 32 492 44 521
Avskrivningar 8 930 8 790 3 489 3 386 3 489 2 201 3 295
Internränta 6 012 4163 1531 1505 1531 995 1486
Nettokostnad 67 994 66 592 63 662 62 212 64054 44443 62156 64460

"KOMMENTARER OCHVIDTAGNA ATGARDERAVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KOMMENTERER T2
Prognos för Fritids- och Kulturnämndens verksamhet beräknas till 1.898 tkr i överskott varav 1.000 tkr är avsatta medel till
vaktmästareorganisationen, resterande överskott reserv för oförutsett, vakanta tjänster och kapitalkostnader.
OBS Under april fördes en stor del fastigheter från Fritid-Kultur förvaltningen till Tekniska förvaltningen (enl beslut) vilket
medfört att budget och utfall förändras mellan raderna hyra/städ och övriga kostnader samt kapitalkostnader.
Fakturor för samma objekt finns nu i båda förvaltningarna vilket beaktats i utfallskolumnen och prognosen, rättelse av
dessa har till största delen gjorts endast några frågetecken kvarstår. Kontroll av städ kostnaden pågår.

Se även kommentarer under resp verksamhetssida

~~
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RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDS- och KULTURNÄMNDEN/nämnd

Bokslut Bokslut Budget 2014 Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 (T1) 2014 (T1) 2014 (T2) 2014 2014 (T2) Plan 2015

Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter o o o o o o o

Personalkostnader 544 578 591 570 591 299 510
Hyra- och städ kostnader
Övriga kostnader 26 26 61 30 61 14 45
Summa kostnader 569 604 652 600 652 313 600

Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader o o o o o o o

Nettokostnad 569 604 652 600 652 313 600

KOMMENTARER OCHVIDTAGNA ÅTGÄRDERAVSEENDEVERKSAMHETOCH EKONOMI

KOMMENTERAR T2
Prognosen för Fritid- och kulturnämnden beräknas hålla budget.

~ct{~ Uppfî2 FKN till ek-ks 140918 fkn 140923.xlsx 3 av 11



RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDS- och KULTURNÄMNDEN/administration och reserv för senare fördelning

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 2014(Tl) 2014 (Tl) 2014 (T2) 2014 2014 (T2) Plan 2015

Bidrag
Övriga intäkter -1 -1
Summa intäkter o o o -1 o -1 o

Personalkostnader inkl reserv 2 355 2 793 4410 3110 4 486 2 098 2 900
Hyra- och städ
Övriga kostnader inkl reserv 500 699 993 650 993 368 700
Summa kostnader 2 855 3 492 5 403 3 760 5 479 2 466 3 600

Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader o o o o o o o

Nettokostnad 2 855 3 492 5 403 3 759 5 479 2 465 3 600

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KOMMENTARER T2
Nettobudget 5.479 tkr varav reserv är 1.444 tkr (1.000 tkr vaktmästarorg och 444 tkr reserv för oförutsett).
Prognos med överskott avser vaktmästarorganisationen, reserv samt personalförändring och vakanser.
Administrationen beräknas följa budget frånsett personalförändringar och vakanta tjänster. Osäkert hur stor del av reserven
(ej vaktm.org) som kvarstår.

~~
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RESULTATRÄKNING FÖR KULTURENHETEN/kultur

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 2014 (Tl) 2014 (Tl) 2014 (T2) 2014 2014 (T2) Plan 2015

Bidrag -396 -71 -25 -43 -50
Övriga intäkter -86 -70 -57 -57 -57 -51 -60
Summa intäkter -482 -140 -57 -82 -57 -94 -110 o

Personalkostnader 2 140 1965 1646 1 700 1688 1188 1 700
Hyra- och städkostnader 2 785 3 326 3 132 3 132 3 218 2 139 3 318
Övriga kostnader 3 416 3 842 3 357 3 357 3 271 2 720 3 271
Summa kostnader 8 342 9133 8135 8189 8177 6047 8 289 o

Avskrivningar 79 56 78 78 78 39 63
Internränta 6 3 7 7 7 3 6
Summa kapitalkostnader 85 59 85 85 85 42 69 o

Nettokostnad 7 945 9 051 8163 8192 8 205 S 994 8 248 o

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KOMMENTARER T2

Prognosen för kulturverksamheten följer i stort budget. Det 3-åriga projektet Artline avslutades 31 mars efter förlängning dec-2013 to
m mars 2014. Hörslinga monterad i stora konsthallen. Renovering och iordningställande påbörjats i emaljverkstaden i Bruket. Gjuteri
och emaljmuseet stängt sommaren 2014, i stället visades en emaljutställning i Massmanska kvarnen.
Dock kan nämnas att budgeterad kostnad för städet avviker mot utfall, beroende av kostnad för underhåll av trägolvet i stora
konsthallen

ø.~. Uppf T2 FKN till ek-ks 140918 fkn 140923.xlsx S av 11



RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDSENHETEN/anläggningar och övr fritidsverksamhet

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 2014 (Tl) 2014 (Tl) 2014 (T2) 2014 2014 (T2) Plan 2015

Bidrag -90 -180
Övriga intäkter -3 365 -3 394 -3 957 -3 757 -3 957 -2 999 -3 800
Summa intäkter -3 365 -3 394 -3 957 -3 757 -3 957 -3 090 -3 980

Personalkostnader 5 498 4 621 4 818 4 987 4 909 3 732 4 750
Hyra- och städ kostnader 10 498 8 091 17 325 17 325 17 122 11410 17 122
Övriga kostnader 6 794 8 809 4152 4152 4 388 4 288 5 000
Summa kostnader 22 791 21521 26 295 26464 26419 19 431 26872

Avskrivningar 7 412 7 419 2 903 2 800 2 903 1842 2 763
Internränta 5 620 3 918 1466 1440 1466 958 1428
Summa kapitalkostnader 13 032 11337 4369 4240 4369 2 800 4191

Nettokostnad 32458 29 463 26 707 26 947 26 831 19141 27 083

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KOMMENTARER T2
Prognosen för anläggningar och fritidsverksamhet beräknas till ett underskott om ca 250 tkr vilket kommer att kunna täckas av
budgetreserven om man inte lyckas minska kostnaderna för dessa verksamheter. I budgetarbetet togs hänsyn till dels Brunnsbadets
intäkter 2013 och den extremt fina sommaren, dels budgeterade intäkter beräknade enl förslaget på taxehöjningar som sedan ej
tagits beslut på.

OBS Under april fördes en stor del fastigheter från Fritid-Kulturförvaltningen till Tekniska förvaltningen vilket medfört att budget
och utfall förändras mellan raderna hyra/städ och övriga kostnader samt kapitalkostnader.
Fakturor för samma objekt finns nu i båda förvaltningarna vilket beaktats i utfallskolumnen och prognosen. Merparten är klara men
några frågetecken kvarstår att rätta upp.

~~
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RESULTATRÄKNING FÖR BIBLIOTEKSENHETEN/bibliotek

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 2014 (Tl) 2014 (Tl) 2014 (T2) 2014 2014 (T2) Plan 2015

Bidrag -153 -175 -160 -160 -160 -150 -226
Övriga intäkter -431 -432 -410 -430 -410 -264 -430

Summa intäkter -584 -607 -570 -590 -570 -415 -656 o

Personalkostnader 6 602 6135 5 928 5 928 6 046 4 012 6 046
Hyra- och städ kostnader 3 390 1882 1980 1980 2 477 1485 2 277
Övriga kostnader 2 665 3 299 3 036 3 070 2 506 1806 2 800
Summa kostnader 12 657 11316 10944 10 978 11029 7 303 11123 o

Avskrivningar 475 380 364 364 364 223 325
I n tern ränta 81 47 45 45 45 26 39
Summa kapitalkostnader 556 427 409 409 409 249 364 o

Nettokostnad 12629 11137 10 783 10 797 10 868 7138 10831 o

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KOMMENTARER T2
Beräknas i stort följa budget. Dock kan nämnas att budgeterad kostnad för städet avviker mot utfall, undersökning påbörjad.
Fr 1 maj utökades öppettiderna på huvudbiblioteket; kl 09.00-11.00 öppet för självservice. Biljettförsäljning till evenemang sker fr
sommaren 2014 i samarbete med Äggaboden.

~

Uppf T2 FKN till ek-ks 140918 fkn 140923.xlsx 7 av 11



~

RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDSENHETEN/ungdomsverksamhet inkl föreningsstöd

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 2014 (Tl) 2014 (Tl) 2014 (T2) 2014 2014 (T2) Plan 2015

Bidrag -151 -154 -166 -100 -166 -18 -so
Övriga intäkter -142 -139 -148 -148 -148 -48 -118
Summa intäkter -293 -293 -314 -248 -314 -66 -168

Personalkostnader 2 631 2 750 2 483 2 420 2 522 1585 2 300
Hyra- och städ kostnader 830 1023 894 894 885 607 885
Övriga kostnader 4 853 5 453 5 950 5 949 5 959 5 193 5 900
Summa kostnader 8 314 9 225 9 327 9 263 9 366 7 384 9085

Avskrivningar
Internränta
Summa kapitalkostnader o o o o o o o

Nettokostnad 8 021 8933 9013 9015 9 052 7 318 8 917

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KOMMENTARER TZ
Prognosen beräknas följa budget.
Föreningsbidragen betalas till största delen ut under maj vilket ger ett o jämt utfall. Lägre personalkostnader pga sjukfrånvaror tillika
lägre AMS bidrag. Låga kostnader i bidrag till föreningsgårdar pga lägre aktivitet.

~
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RESULTATRÄKNING FÖR FRITIDSENHETEN/Turism

Bokslut Bokslut Budget Prognos Budget Utfall T2 Prognos
(tkr) 2012 2013 2014 (Tl) 2014(Tl) 2014 (TZ) 2014 2014 (TZ) Plan 2015

Bidrag
Övriga intäkter -1462 -1415 -1365 -1365 -1 365 -1 285 -1410
Summa intäkter -1462 -1415 -1365 -1365 -l 36S -1285 -1410

Personalkostnader 1008 1168 946 946 972 793 972
Hyra- och städ kostnader 962 817 1932 1932 1971 1337 1971
Övriga kostnader 1 740 2 212 1271 1232 1232 1124 1232

Summa kostnader 3 710 4197 4149 4110 4175 3 254 4175

Avskrivningar 964 935 144 144 144 97 144
Internränta 305 195 13 13 13 8 13
Summa kapitalkostnader 1269 1131 157 157 157 105 157

Nettokostnad 3 517 3 913 2 941 2 902 2 967 2073 2 922

KOMMENTARER OCH VIDTAGNA ÅTGÄRDER AVSEENDE VERKSAMHET OCH EKONOMI

KOMMENTARER T2
Prognosen beräknas följa budget, säsongsverksam het därav något o jämt utfall.
Evenemang under sommaren har varit mycket välbesökta. De dramatiserade stadsvandringarna har utökats från att gälla stadskärnan till
Brunnsparken.
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Investeringar 2014
Fritids- och Kulturförvaltningen

INVESTERINGSPROJEKT Total- Förbr före Årsbudget Prognos Årsbudget Utfall (T2) Prognos Pågår
Projektnr anslag 2014 (T1) 2014 (T1) 2014 (T2) 2014 20140831 (T2) 2014 Avslut

Div utrustn FKN tkr för fördelning efterhand (tot 650 tkr) 66700 I 502 501 9 o 8 p

Renovering Bräkne-Hoby bibliotek, utrustn 64321 i 106 107 106 107 107 ß
Musikutrustning mm KC 64312 l 42 42 66 66 66 A
Komplettering bryggor 66749 232 232 232 A
Avbytarbås Kockumhallen 66789 237 237 237 ß

Målnina löoarbanor ITA) 66740 600 300 600 o o p

Utökning motorcrossbana (TA) r 55742 624 r 624 624 32 32 p

Motorcross-skateramp l 66787 845 l 845 845 o o p

Renoveringtak mm Brunnsbadet (gamla byggnaden) (TA) 66778 441 350 441 274 274 p
Utredning reinvestering fritid o kultur 66784 200 200 200 o 100 p

Ismaskin Kockumhallen 66786 1 500 1 300 1 500 o 1300 p

Båtturism - skärgärdstrafik 66788 500 500 500 50 250 p

Upprustning verkstäder KC 64319 200 150 200 27 100 p

Hörsling KC 64318 170 120 170 92 92 A

Summa totalt Fritids- och Kulturnämnden 5 730 5 039 5 730 1 116 2 798

Kommentarer T2

Diverse utrustning FKN (F66700)
Anslaget fördelas efterhand till eget projekt konto från F 66700.

Renovering Bräkne-Hoby bibliotek (förd från F66700)
Utlåningsapparat inköpt.

Musikutrustning mm KC (förd från F66700)
Inköpt utrustning.

Komplettering bryggor (förd från F66700)
Inköpt utrustning.

Avbytarbås Kockumhallen (förd från F66700)
Inköpt utrustning.
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Målning löparbanor
Hel investering kräver medfinansiering, avtalsförslag är upprättat med Gnistans friidrottsförening. Politiskt beslut ej klart. Beräknas till höst 2014 - vår 2015.

Utökning motorcrossbana + Motorcross-skateramp
Ny bullermätning genomförd. Ärendet pågår beslut 2014.

Renovering tak mm Brunnsbadet (gamla byggnaden)
Kioskbyggnaden nytt glasparti, ommålning bassäng.

Utredning reinvestering fritid o kultur
Översyn pågår av bland annat Kockumhallen.

Ismaskin Kockumhallen
Upphandling pågår.

Båtturism - skärgårdstrafik
Miljöbrygga Stora Ekön, bajamajor Harön och Dunsö.

Upprustning verkstäder KC
Översyn och inköp pågår.

Hörsling KC
Översyn och inköp pågår.

llle)l-ks 140918 fkn 140923.xlsx 11 av 11
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Tillhör Fritid- och kulturnämnden §87/2014. Bilaga 2

Fritids- och Kulturnämndens
sammanträde 140923

Uppföljning T2
jan-aug 2014
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Uppföljning T2 - 2014
• Fritids- och Kulturnämndens verksamhet

beräknas prel till 1.898tkr i överskott inkl
reservposter

• Kapitalkostnader (ej förbr invest)

• Reserv finns för vaktmästarorganisationen
(personalkostnad) 1.000 tkr.

• Övriga personalkostnader (vakans, sjukskr)

• Reserv finns budgeterad för oförutsett.

~~g~~JJ
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Uppföljning T2 - 2014

• Förändringar
• Överföring av fastigheter till TF, förändrad budget

och utfall.
• Kapitalkostnader, övriga kostnader (tex el,

försäkräkringar, underhåll mm) har minskats och
ersatts med hyresdebitering från TF.

• Merparten av dessa poster är omförda men några
frågetecken kvarstår. ~·~~···~·~



Uppföljning T2-2014
Justering av ram tom T2

65 304 KF budget 2014
-1396 Hyresjust TF

O Bruttojust (-200/+200} avtalet Karö-Ekenäs
33 Just städ förd TF
-8 Just kap kostn (avskr -5, rta -3}
15 TA KF §287/13 arvodesjust nämnd

250 TA KF §89/14 Bidrag Saxemara IF (omkl.rum)
-536 KF §275/13 Överföring anläggn TF
392 Lönerevision 9 mån---

64054 Ny ram iai •.t.·:o'.r~Vll
_-+,;_~~.;-::(.
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Nämnd, administration och
reservanslag T2

• Prognosen för nämnden beräknas till ett mindre
överskott.

• Administrationen beräknas till ett överskott på
personalanslaget pga vakans/sjukskrivning.

• Reserv finns för vaktmästarorganisationen om
1.000 tkr som beräknas som överskott.

• Reserv för oförutsett har i prognosen beräknats
som överskott men här finns en liten osäkerhet
om något inträffar i verksamheten.
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Kulturverksamhet T2

• Prognosen för kulturverksamheten beräknas till
ett mindre underskott mot budget pga underhåll
av trägolvet i stora konsthallen

~e& ij:' ~i.'iJ"'~U'i
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Fritidsanläggningar och övrig
fritidsverksamhet inkl evenemang T2

• Prognosen beräknas till ett underskott om ca
250 tkr en kombination av intäkter och
kostnader.

• Här finns de flesta av de överförda fastigheterna
från FKF till TF. Merparten av dessa
transaktioner är omförda men några frågetecken
kvarstår.
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Biblioteksverksamheten T2

• Prognos beräknas något lägre än budget men
en avvikelse finns för städkostnaderna och
undersökning är påbörjad.
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Ungdomsverksamhet
inkl föreningsstöd T2

• Prognosen för ungdomsverksamhet och
föreningsbidrag beräknas med ett mindre .
överskott. Främst sjukfrånvaro och därav också
mindre AMS bidrag.

• Föreningsbidragen utbetalas till största delen
under maj

i'.t:",.i=.~~.faVf1
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Turismverksamhet T2

• Prognosen för turismverksamheten beräknas
följa budget ev något högre intäkter när
säsongsverksamheterna är slutredovisade .

..
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Investeringar T2
INVESTERINGSPROJEKT Ars budget Utfall (T2) Prognos Pågår

Projektnr (T2) 2014 20140831 (T2) 2014 Avslut

Div utrustn FKN tkr för fördelning efterhand (tot 650 tkr) ,. 66700 9 o 8 p
Renovering Bräkne-Hoby bibliotek, utrustn

,.
64321 106 107 107 A

Musikutrustning mn KC ,. 64312 66 66 66 A
Korrplettering bryggor

,. 66749 232 232 232 A
Avbytarbås Kockurrhallen

,.
66789 237 237 237 A

Målning löparbanor (TA)
,. 66740 600 o o p

Utökning rnotorcrossbana (TA) ,. r66742 624 32 32 p

Motorcross-skaterarrp ,. 166787 845 o o p

Renovering tak mn Brunnsbadet (gama byggnaden) (TA) 66778 441 274 274 p

Utredning reinvestering fritid o kultur 66784 200 o 100 p

Ismaskin Kockurrhallen 66786 1 500 o 1300 p

Båtturism - skärgårds trafik 66788 500 50 250 p
Upprustning verkstäder KC 64319 200 27 100 p

Hörsling KC 64318 170 92 92 A

li'

Summa totalt Fritids- och Kulturnämnden 5 730 1116 2 798

~·
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Investeringar T2
Diverse utrustning FKN (F66700)
Anslaget fördelas efterhand till eget projekt konto från F 66700.
Renovering Bräkne-Hoby bibliotek (förd från F66700)
Utlåningsapparat inköpt.
Musikutrustning mm KC (förd från F66700)
Inköpt utrustning.
Komplettering bryggor (förd från F66700)
Inköpt utrustning.
Avbytarbås Kockumhallen (förd från F66700)
Inköpt utrustning.
Målning löparbanor
Hel investering kräver medfinansiering, avtalsförslag är upprättat med Gnistans friidrottsförening. Politiskt beslut ej
klart. Beräknas till höst 2014 - vår 2015.
Utökning motorcrossbana + Motorcross-skateramp
Ny bullermätning genomförd. Ärendet pågår beslut 2014.
Renovering tak mm Brunnsbadet (gamla byggnaden)
Kioskbyggnaden nytt glasparti, ommålning bassäng.
Utredning reinvestering fritid o kultur
översyn pågår av bland annat Kockumhallen.
Ismaskin Kockumhallen
Upphandling pågår.
Båtturism - skärgårdstrafik
Miljöbrygga Stora Ekön, bajamajor Harön och Dunsö.
Upprustning verkstäder KC
Översyn och inköp pågår.
Hörsling KC
Ö\l_ersyn och inköp pågår. r.~._¡..~..vm
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