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§ 97 Dnr 2014-000270 816 

Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening ansöker om 
investeringsmedel 
Förvaltningschef Tommy Johansson har lämnat följande beslutsförslag gäl-
lande Bräkne-Hoby Bygdegårdsförenings ansökan om investeringsmedel. 

Sammanfattning  
 Birger Svensson har som representant för Föreningen Bygdegård Bräkne 
Hoby påtalat vikten av att få ett investeringsmedel på 10 500 kr till draperi. 
Styrelsen vill utveckla verksamheten och har ungdomsgrupper igång i loka-
lerna. Föreningen har tidigare sökt nämnda summa men fått avslag.    

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge ett investeringsbidrag på 10 500 kr till 
Föreningen Bygdegård Bräkne Hoby.    

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

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att ärendet återremitteras för ny be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras för vidare be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. Ärendet tas upp på Fritid- 
och kulturnämndens sammanträde den 13 november 2014. 

________________ 

Exp: 

Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 98 Dnr 2014-000271 824 

Ronneby Brukshundsklubb ansöker om ekonomiska 
medel för att återställa avvattningssystemet på 
klubbområdet 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Ronneby Brukshundsklubbs ansökan om ekonomiska medel. 

Sammanfattning  
Roland Sjösten har på uppdrag av Ronneby Brukshundklubb lämnat in bi-
dragsansökan gällande återställande av avvattningsdiken på deras tränings-
område. Föreningen har bifogat en kostnadskalkyl på totalt 40 800 kr. För-
valtningschefen har genom markansvarig på Tekniska förvaltningen fått löfte 
om att det som gäller skogsröjningspersonal och grävmaskin till en kostnad 
av 24 800 kr i kalkylen skall utföras av markägaren d v s tekniska förvalt-
ningen.       
 

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden beslutar ge ett bidrag på 16 000 kr till Ronneby 
Brukshundklubb på resterande arbete enligt kalkyl.     

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att ärendet återremitteras för ny be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras för vidare be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. Ärendet tas upp på Fritid- 
och kulturnämndens sammanträde den 13 november 2014. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Brukshundsklubb 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 99 Dnr 2014-000255 822 

Besvarande av remiss gällande medborgarförslag från 
Lena Abrahamsson angående användning av 
badplatser för hundbad efter kl 17.00 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande medborgarförslag om badplatser för hundar efter kl 17.00. 

 

Sammanfattning  
 Lena Abrahamsson har i ett medborgarförslag lagt fram sin vilja att alla 
kommunala badplatser blev tillåtna för hundar att bada på efter klockan 
17:00 varje dag. Detta även om förbudsskyltar för hund finns. LA pekar på 
att hon som hundägare har svårt att komma till en badplats där det är tillåtet 
att bada hundar. LA pekar samtidigt på att det skulle underlätta och främja 
turisternas möjlighet till att bada sina hundar.  
I grunden är alla badplatser tillåtna som badplatser för hundar om inget annat 
beslutats. På badplatserna inom Ronneby kommun är skyltar med olika in-
nehåll uppsatta. Från ett helt förbud för hundar till att det endast behövs ett 
koppel för att bada dem. Vid någon plats saknas helt skyltning i frågan. Inom 
Fritid- och kulturförvaltningen pågår en översyn av badplatser i Ronneby 
kommun och frågan kring bad för hundar och även hästar har aktualiserats.    

 
Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av 
kommunens badplatser där även bad för djur skall beaktas. En presentation 
med förslag skall presenteras för nämnden. Fritid- och kulturnämnden anser 
medborgarförslaget därmed besvarat.      

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och tjänstgörande 
ersättare Magnus Gustafsson (C). 
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Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  

 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av 
kommunens badplatser där även bad för djur skall beaktas. Ett underlag med 
förslag skall presenteras för nämnden. Fritid- och kulturnämnden anser där-
med att medborgarförslaget är besvarat.   

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 100 Dnr 2014-000272 866 

Besvarande av remiss gällande medborgarförslag från 
Leif Clintebark om att gjuta Bäckahästen och använda 
som betonggrisar I Ronneby 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande medborgarförslag om att gjuta Bäckahästen och använda som betong-
grisar i Ronneby. 

 

Sammanfattning  
I ett medborgarförslag föreslå Leif Clintebark att konstverket Bäckahästen 
av Esse Adolfsson används som förlaga till att gjuta betonggrisar i Ronneby.  

 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden anser det positivt att en del av den konstnärliga  
utsmyckningen skulle kunna vara konstnärligt utförda s k betonggrisar i 
tätbebyggelse. Konstverket Bäckahästen av Esse Adolfsson lyder fortfarande 
under det upphovsrättsliga skyddet och kan därför inte användas som 
förebild för att producera s k betonggrisar. . 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Ledamöterna Åke 
Tärntoft (C), Tomas Lund (SD), Håkan Robertsson (S), Peter Lindström 
(RP), Claes Diurhuus (M), Anders L Petersson (C) samt tjänstgörande ersät-
tarna Magnus Persson (M) och Magnus Gustafsson (C). 

 
Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden anser det positivt att en del av den konstnärliga  
utsmyckningen skulle kunna vara konstnärligt utförda s k betonggrisar i 
tätbebyggelse. Konstverket Bäckahästen av Esse Adolfsson lyder fortfarande 
under det upphovsrättsliga skyddet och kan därför inte användas som 
förebild för att producera s k betonggrisar. Fritid- och kulturnämnden anser 
därmed att medborgarförslaget är besvarat.   
________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 101 Dnr 2014-000264 826 

Besvarande av remiss gällande motion från Christian 
Mahrle (FP) avseende Boulebana i Rådhusparken 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande motion från Christian Mahrle (FP) om Boulebana i Rådhusparken. 

 

Sammanfattning  
 Christian Mahrle Folkpartiet Liberalerna har i en motion pekat ut Rådhus-
parken som ett alternativ till en ”enkel” Boulebana. Christian Mahrle pekar 
på vikten av mötesplatser där gamla och unga kan mötas och skapa kontakter 
över generationsgränserna.      
 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser Rådhusparken som en begränsad yta för denna 
aktivitet och förordar annan placering. Nämnden har lämnat ett uppdrag till 
förvaltningen att se över placeringar för skatepark och spontanidrottsplats 
och ser en samplacering som utvecklande gällande spontana möten mellan 
generationer enligt förslagsställarens intentioner.     

 

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

 
Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser Rådhusparken som en begränsad yta för denna 
aktivitet och förordar annan placering. Nämnden har lämnat ett uppdrag till 
förvaltningen att se över placeringar för skatepark och spontanidrottsplats 
och ser en samplacering som utvecklande gällande spontana möten mellan 
generationer enligt förslagsställarens intentioner. Fritid- och kulturnämnden 
anser därmed att motionen är besvarad.   
________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 102 Dnr 2014-000274 811 

Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag 
från Hans Hedström om att utveckla Ekenäs badplats 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande medborgarförslag från Hans Hedström om att utveckla Ekenäs bad-
plats. 

 

Sammanfattning  
Ekenäs villaförening har genom Hans Hedström har lämnat ett medborgar-
förslag med förbättring av Ekenäs badplats med kringområde. HH pekar på 
klagomål gällande badplatsens bottenförhållande i den södra delen. Enligt 
föreningens analys beror den dåliga botten, med ett tjockt lager av humus, på 
att humusrester förs med utgående vatten från innanför liggande Kärreviken. 
Vattnet leds i en båge mot badplatsen och när vattnets strömning avtar sedi-
menteras humusresterna på bottnen i den södra delen. 
Föreningen vill återställa Kärreviken med en större andel öppna vattenspeg-
lar. Föreningen tror en åtgärd kan gynna en större turismtillströmning då 
området med angränsande badplats och camping mm har utvecklingspotenti-
al. Föreningen konstaterar vid besiktning att ut-/inlopp till Kärreviken i det 
närmsta är helt igenväxt vilket leder till att stora vattenmassor strömmar över 
badplatsen vid stora och snabba vattennivåändringar i Östersjön med påföljd 
att gångvägen eroderar sönder och passage via stranden omöjliggörs. 
Föreningen föreslår att kommunen nu i höst öppnar upp ut-/inlopp till Kärre-
viken till en 3-4 meter bred fåra och samtidigt rätar ut fåran så att utgående 
vatten kan strömma rakt ut i öppet vatten vilket skulle ge en attraktivare 
badplats och minskad problem med erosion av gångväg.       

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslagets intention 
och ser gärna att upprensning och breddning av in- och utlopp genomförs.     

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och ersättare Magnus 
Persson (M). 
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Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslagets intention 
och ser gärna att upprensning och breddning av in- och utlopp genomförs. 
Fritid- och kulturnämnden anser därmed att medborgarförslaget är besvarat.   

________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 103 Dnr 2014-000010 860 

Hjälmsa kulturförening ansöker om projektmedel 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Hjälmsa kulturförenings ansökan om projektmedel. 

Sammanfattning  
Vid Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2014-02-20 behandlades 
ansökan från Hjälmsa kulturförening om projektmedel för att arbeta med 
ungdomar och deras kulturvanor.  Vid sammanträdet beslutades att ärendet 
skulle återremitteras för vidare hantering av Fritid- och kulturnämndens 
presidium efter kontakt med föreningen.. 

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämndens presidium avslår den inkomna ansökan om 
projektmedel från Hjälmsa kulturförening och uppmanar föreningen att 
återkomma med en mer genomarbetad ansökan. . 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Håkan 
Robertsson (S). 

 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämndens presidium beslutar avslå den inkomna ansökan 
om projektmedel från Hjälmsa kulturförening och uppmanar föreningen att 
återkomma med en mer genomarbetad ansökan. 

________________ 

Exp: Hjälmsa kulturförening 
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§ 104 Dnr 2014-000277 866 

Konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande konstnärlig utsmyckning i Ronneby kommun. 

 

Sammanfattning  
Sedan 1937 finns en statlig rekommendation att minst en procent av 
byggkostnaden ska anslås för konstnärlig utsmyckning vid olika 
byggnationer. Det ger platsen identitet och skapar upplevelser för de som bor 
och arbetar där eller kommer på besök. Den offentliga utsmyckningen 
kommer att vara en del av morgondagens kulturarv. Konst kan beröra, 
stimulera, oroa eller mana till eftertanke och har i första hand en funktion att 
vara just konst. Den konstnärliga utsmyckningen är ett sätt att göra konsten 
tillgänglig för den breda allmänheten och ett sätt att försköna de offentliga 
byggnaderna. Inte minst skapar konstnärlig utsmyckning förutsättningar för 
ett professionellt konstliv. Fritid- och kulturnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att anta rekommendationen att 1% av byggkostnaden ska 
anslås för konstnärlig utsmyckning vid kommunkoncernens byggnationer 
(ny- och ombyggnationer). 
 
Offentlig utsmyckning ska inte bara användas i samband med byggnationer, 
utan ska vara ett kontinuerligt uppdrag i den offentliga miljön. 
  
Ansvaret för konstnärlig offentlig utsmyckning har varit och är otydligt i 
kommunens organisation.  
Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att Fritid- och 
kulturnämnden tilldelas det övergripande ansvaret för offentlig konstnärlig 
utsmyckning i kommunen och därmed också får uppdraget att utse ett 
utsmyckningsråd vars uppdrag ska vara att  
bevaka och bygga kontaktnät i den lokala och nationella konstvärlden 
föreslå konstnärliga utsmyckningar både i den offentliga miljön och i 
samband med byggnationer 
göra kostnadsberäkningar och tidplaner för utsmyckningsarbeten 
hantera ärenden om konstnärlig utsmyckning i Fritid- och kulturnämnden 
och kommunstyrelsen 
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Utsmyckningsrådet bör bestå av tjänstemän vid Fritid- och 
kulturförvaltningen, Tekniska förvaltningen och Miljö- och 
byggnadsförvaltningen. Viktig kompetens finns inom de tre förvaltningarna 
för uppdraget 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta 
att anta rekommendationen att 1% av byggkostnaden vid 
kommunkoncernens byggnationer ska anslås till konstnärlig utsmyckning. 
att ge Fritid- och kulturnämnden det övergripande ansvaret för offentlig 
konstnärlig utsmyckning i kommunen. 
att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utse ett utsmyckningsråd med 
tjänstemän från Fritid- och kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen 
med uppdrag att samverka med extern expertis.   

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

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen besluta 
att anta rekommendationen att 1% av byggkostnaden vid 
kommunkoncernens byggnationer ska anslås till konstnärlig utsmyckning. 
att ge Fritid- och kulturnämnden det övergripande ansvaret för offentlig 
konstnärlig utsmyckning i kommunen. 
att ge Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utse ett utsmyckningsråd med 
tjänstemän från Fritid- och kulturförvaltningen och Tekniska förvaltningen 
med uppdrag att samverka med extern expertis. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Fritid- och kulturnämnden   
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§ 105 Dnr 2014-000240 860 

Ronneby Folkteater ansöker om investeringsstöd för 
införskaffande av ett turnéfordon 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Ronneby Folkteaters ansökan om investeringsstöd för införskaffande 
av ett turnéfordon. 

Sammanfattning  
Ronneby Folkteater har inköpt ett turnéfordon via lån i Swebank på 141 000 
kr. Föreningen pekar på säkerheten för ungdomar m.fl vid transporter runt i 
landet.     
 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge ett bidrag till Ronneby Folkteater på 
47 000 kr.       

 

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

 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att ärendet återremitteras för ny be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. 

 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras för vidare be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. Ärendet tas upp på Fritid- 
och kulturnämndens sammanträde den 13 november 2014. 

______________ 

Exp: Ronneby Folkteater, Fritid- och kulturnämnden  
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§ 106 Dnr 2014-000278 822 

Ronneby Simsällskap anhåller om bidrag gällande 
tidtagningsutrustning 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Ronneby Folkteaters ansökan om investeringsstöd för införskaffande 
av ett turnéfordon. 

Sammanfattning  
Ronneby simsällskap har i samråd investerat i ny tidtagarutrustning för ca 
350 000 kr. Föreningen har av egna medel gjort denna investering och söker 
stöd från kommunen      
 

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden beslutar att under 2014, 2015 och 2016 ge ett 
bidrag på 50 000 kr till Ronneby Simsällskap.       

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

 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att ärendet återremitteras för ny be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras för vidare be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. Ärendet tas upp på Fritid- 
och kulturnämndens sammanträde den 13 november 2014. 

_______________ 

Exp: 

Ronneby Simsällskap, Fritid- och kulturnämnden  
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§ 107 Dnr 2014-000279 820 

SPRF Brunnskällan ansöker om anläggningsbidrag 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande SPRF Brunnskällans ansökan om anläggningsbidrag. 

 

Sammanfattning  
 Föreningen lämnade lokaler på Järnvägsgatan 5 förra året och fick erbju-
dande om nya lokaler i kv. Freja, Tingsgatan 3.  
Föreningen trivs och lokalen passar deras verksamhet. Föreningen anser sig 
dock inte veta vem de skall skriva hyreskontrakt med och vad det skall kosta 
och från vilken tidpunkt. De anser sig också ha svårt att beräkna storleken på 
anläggningsbidrag. 
Föreningens ekonomi kan enligt NO inte bära hela kostnaden som blir betyd-
ligt högre än den på Järnvägsgatan. De anser sig ha möjlighet att betala högst 
2000 kronor i månaden, dvs 24 000:-/år. 
Under våren 2014 har det varit särskilda möten mellan Ronnebyhus, förvalt-
ningen och samtliga föreningar som berörs. Vid dessa möten och i samspråk 
med Ronnebyhus har föreningarna fått välja hur stor del av lokalerna man 
vill disponera. En överenskommelse gjordes under våren med att föreningar-
na under 2014 fick subventionerad hyra mot att det från 2015 skulle höjas 
men fortsatt subventionerat. Detta för att kunna bo in sig och om möjligt 
skaffa fler intäkter. Mellan 1 april 2014 och 31 dec 2014 betalar föreningen 
totalt 4573/mån. Från 1 januari 2015 skall föreningen för deras yta betala 
6533/mån dvs 78 400 kr/år. Anläggningsbidrag söks i efterhand. För 2013 
fick SPRF 4000 kr i lokalbidrag och för 2014 0 kr. Föreningen vill få en ga-
rantisumma gällande bidrag för att skriva på avtal med Ronnebyhus gällande 
2015.      

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan. Föreningen måste aktivt 
söka nya lösningar och samarbetsformer för att hamna i en hyresnivå där 
föreningen anser sig klara ekonomin.     

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Peter 
Lindström (RP). 
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Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan. Föreningen måste aktivt 
söka nya lösningar och samarbetsformer för att hamna i en hyresnivå där 
föreningen anser sig klara ekonomin.  

________________ 

Exp: 

SPRF Brunnskällan 
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§ 108 Dnr 2014-000233 424 

Investeringsbidrag 2014, Hallabro Samhällsförening, 
Bergvärmepump 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Hallabro Samhällsförenings ansökan om investeringsbidrag. 

Sammanfattning  
Jenny Fredriksson ordförande i Hallabro Samhällsförening söker bidrag till 
bergvärmepump i Hallagården. Pumpens har kompressorn som har slutat 
fungera. Olika företag har lämnat offerter på en ny kompressor. Den bästa 
offerten var enligt föreningen på 20 985 kr inkl moms. Föreningen söker ett 
bidrag på 50 % av 20 985 kr.        
 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 10 500 kr till Hallabro 
Samhällsförening.       

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

 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att ärendet återremitteras för ny be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. 

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

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras för vidare be-
redning samt med angivande av kostnadsställe. Ärendet tas upp på Fritid- 
och kulturnämndens sammanträde den 13 november 2014. 

________________ 

Exp: Hallabro Samhällsförening 

Fritid- och kulturnämnden  
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§ 109 Dnr 2014-000002 8051 

Delegationsbeslut 2014 
 

Sammanfattning  
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.    

 
 

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

________________ 
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§ 110 Dnr 2014-000003 800 

Delgivningsärenden 2014 
 

Sammanfattning  
 Kommunfullmäktige § 2014/236, Besvarnade av medborgarförslag från 
Annika Gylling angående mer information om våra historiska sevärdheter 
utmed E22.  

Fritid- och kulturnämnden har tillsammans med Tekniska förvaltningen och 
Informationsenheten fått i uppdrag att innan den 30 april 2015 förstärka 
skyltningen gällande historiska sevärdheter utmed E22.   

 

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

________________ 
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§ 111 Dnr 2014-000004 869 

Information och rapporter 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om: 

Sporthallen  

Ronneby Horce Center  

Motorcrossbana 

Magnus Persson har frågor om Brukshundsklubben och Ronneby Horce 
Center. 

Johan Svedberg informerar om Berättarkraft i Olofström som också kommer 
att arrangeras i Ronneby under vecka 46, den 10 – 14 november 2014.   

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Anders 
L Petersson (C), Peter Lindström (RP), Johan Svedberg (S), Håkan Roberts-
son (S), Claes Diurhuus (M), tjänstgörande ersättare Magnus Gustafsson (C) 
och ersättare Magnus Persson (M). 

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till pro-
tokollet. 

________________ 
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§ 112 Dnr 2014-000281 861 

Kommunstyrelsen har gett Fritid- och kulturnämnden i 
uppdrag att planera ett kommunalt nyårsarrangemang 
2014/2015 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gäl-
lande Kommunstyrelsens uppdrag till Fritid- och kulturnämnden om att pla-
nera ett kommunalt nyårsarrangemang för 2014/2015. 

 

Sammanfattning  
 Efter att Brottsförebyggande rådet vid ett sammanträde diskuterat situatio-
nen på torget när fyrverkerier avfyras och de incidenter som framkallas har 
man lyft frågan i Kommunstyrelsens arbetsutskott och senare i Kommunsty-
relsen. I ett par av kommunerna i Blekinge sker firandet i kommunens regi. 
Kommunstyrelsen har gett i uppdrag till Fritid- och kulturnämnden att i sam-
arbete med föreningar planera och utföra 2014/2015 års nyårsfirande. Åter-
koppling med valet av plats och kostnadsförslag till Kommunstyrelsen senast 
2014-11-04.      
 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att enligt 
Kommunstyrelsens intentioner planera och ge kostnadsförslag till Kommun-
styrelsen senast 2014-11-04 gällande nyårsfirande 2014/2015.      

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamot Håkan Ro-
bertsson (S) samt tjänstgörande ersättarna Christoffer Stenström (M) och 
Magnus Gustafsson (C). 

 
Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att enligt 
Kommunstyrelsens intentioner planera och ge kostnadsförslag till Kommun-
styrelsen senast 2014-11-04 gällande nyårsfirandet 2014/2015. 

________________ 
Exp: 

Kommunstyrelsen  

Fritid- och kulturförvaltningen  
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