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§ 114 Dnr 2014-000292 040 

Intern kontrollplan för 2013 till och med 2014 samt 
interna kontrollrapporter 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  
Kontrollrapporter för Intern kontrollplan 2013-2014 redovisas enligt 
underlag. 

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden godkänner redovisade kontrollrapporter. 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter 
Lindström (RP), Håkan Robertsson (S) och tjänstgörande ersättare Christof-
fer Stenström (M). 

 

Yrkanden 
Ordföranden 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 godkänna redovisade kontrollrapporter 
enligt bilaga 1. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Lena Brorsdotter  
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§ 115 Dnr 2014-000288 825 

Översyn av taxorna gällande fasta båtplatser 2014 inför 
säsongen 2015 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  
Kommunfullmäktige beslutade den 24 april 2014 om tillfälliga taxor för fas-
ta båtplatser vid Karön/Ekenäs. Kommunfullmäktige tog samtidigt beslut om 
att inför säsongen 2015 göra en översyn av taxorna.  

De taxor som beslutades var: Plats med y-bom – 1038 kr/bryggmeter där 
permanent el inte ingår 

Plats med bojförtöjning – 750 kr/bryggmeter där permanent el inte ingår 

Plats med långsidesförtöjning – 700 kr/meter brygga 

Permanent el – 500 kr/år + förbrukning 

Motsvarande priser vid Karlskrona stadsmarina är: 

Plats med y-bom – 807 kr/bryggmeter 

Övriga bryggor med bom – ca380 kr/m (fast pris omräknat till bryggmeter) 

El säsong – 1665 kr 

Motsvarande priser i Karlshamn är: 

Plats med y-bom – 910 kr bryggmeter 

Plats med boj – 690-625 kr/bryggmeter 

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att tillfälliga taxor för 2014 
omvandlas till fasta taxor inför säsongen 2015 och framåt. 

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

 

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att tillfälliga taxor för 2014 
omvandlas till fasta taxor inför säsongen 2015 och framåt. 
________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
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§ 116 Dnr 2014-000270 816 

Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening ansöker om 
investeringsmedel 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  
Föreningen Bygdegård Bräkne Hoby påtalar genom Birger Svensson vikten 
av ett investeringsbidrag på 10 500 kr till ett draperi. Styrelsen vill utveckla 
verksamheten och har ungdomsgrupper igång i lokalerna. Föreningen har 
sökt tidigare och fått avslag. 

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett investeringsbidrag på 10 500 kr 
till Föreningen Bygdegård Bräkne Hoby. Bidraget belastar ansvar 413000, 
verksamhet 300, aktivitet 4871 (Investeringsbidrag) 

 
Yrkanden 
Ordföranden 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 om ett investeringsbidrag på 10 500 kr 
till Föreningen Bygdegård Bräkne Hoby. Bidraget belastar ansvar 413000, 
verksamhet 300, aktivitet 4871 (Investeringsbidrag). 

________________ 

Exp: 

Föreningen Bygdegård Bräkne Hoby  

Ekonomienheten  
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§ 117 Dnr 2014-000271 824 

Ronneby Brukshundsklubb ansöker om ekonomiska 
medel för att återställa avvattningssystemet på 
klubbområdet 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  
Ronneby Brukshundklubb söker bidrag för att återställa avvattningssystem 
på brukshundklubbens område. Föreningen arrenderar 16 000 kvm gräsyta 
och en stor del ligger på en sluttning åt söder. Stora mängder vatten samlas 
på nedre delen av planen där föreningen agilityplan med dess hinder. Marken 
har en stor del av året inte kunnat användas. En röjning bör utföras längs 
avvattningsdikena samt gräva rent i diken. 

 

Bedömning 
I föreningens ekonomiska kalkyl är personal och grävmaskinskostnad 
medräknad. Bedömningen är att detta arbete skall utföras av Tekniska 
förvaltningen som markägare. Detta är verifierat av markansvarig 
tjänsteman. 

 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bidra med 16 000 kr till fyllnadsmaterial, 
jord och traktorgrävare. Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, 
aktivitet 4874 (beslut nämnd) 

 
Yrkanden 
Ordföranden 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 bidra med 16 000 kr till Ronneby 
Brukshundsklubb gällande fyllnadsmaterial, jord och traktorgrävare. 
Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4874 (beslut 
nämnd). 

________________ 
Exp: 

Ronneby Brukshundklubb 

Ekonomienheten  
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§ 118 Dnr 2014-000240 860 

Ronneby Folkteater ansöker om investeringsstöd för 
införskaffande av ett turnéfordon 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  
Ronneby Folkteater har inköpt ett turnéfordon via lån i Swedbank på 141 000 kr. 
Föreningen pekar på säkerheten för ungdomar m.fl vid transporter runt i kommunen 
mm. Föreningen söker ett bidrag för att snabbare amortera låneskuld.    

 
Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 41 000 kr att användas för 
snabbare amortering av lån. Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, akti-
vitet 4871 (investeringsbidrag).   
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Claes 
Diurhuus (M), Tomas Lund (SD), Håkan Robertsson (S) och Peter Lind-
ström (RP). 

 
Yrkanden 
Ledamöterna Claes Diurhuus (M), Peter Lindström (RP) och Tomas Lund 
(SD) yrkar att ärendet avslås. 

 
Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkan-
de om avslag och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet avslås. 

Jäv 
Ledamot Håkan Robertsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Folkteater 
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§ 119 Dnr 2014-000278 822 

Ronneby Simsällskap anhåller om bidrag gällande 
tidtagningsutrustning 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  
Ronneby Simsällskap har i samråd investerat i ny tidtagarutrustning för ca 350 tkr. 
Föreningen har med egna medel gjort investeringen och söker stöd hos Fritid- och 
kulturnämnden.. 

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 40 tkr under 2014 och uppma-
nar föreningen att återkomma under 2015 med äskande av investeringsbidrag på 
gjorda satsning. Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4871 
(Investeringsbidrag).   

 
Yrkanden 
Ordföranden 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 om ett bidrag på 40 tkr under 2014 och uppma-
nar föreningen att återkomma under 2015 med äskande av investeringsbidrag på 
gjorda satsning. Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4871 
(Investeringsbidrag).   
________________ 

Exp: 

Ronneby Simsällskap 

Ekonomienheten  
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§ 120 Dnr 2014-000233 424 

Investeringsbidrag 2014, Hallabro Samhällsförening, 
Bergvärmepump 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  
 Hallabro Samhällsförening söker genom ordföranden Jenny Fredriksson ett bidrag 
för installation av bergvärmepump i Hallagården. Nuvarande pumps kompressor 
har slutat fungera. Offerter är inlämnade till föreningen. Deras bästa alternativ slutar 
på 20 985 kr inkl. moms. Föreningen söker ett bidrag på 50% av kostnaden.     
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag på 10 500 kr till Hallabro 
Samhällsförening. Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4871 
(investeringsbidrag).      
 
Yrkanden 
Ordföranden 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 bevilja ett bidrag på 10 500 kr till Hallabro 
Samhällsförening. Bidraget belastar ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4871 
(investeringsbidrag). 
________________ 

Exp: 
Hallabro Samhällsförening 

Ekonomienheten  
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§ 121 Dnr 2014-000295 800 

Blekinge Idrottsförbund ansöker om ekonomiskt stöd 
till Idrottsgalan 2015 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  
Blekinge Idrottsförbund söker 25 000 kr till Idrottsgalan 2015. Galan 
arrangeras på Ronneby Brunn den 6 februari 2015 och omfattar prestationer 
utförda under verksamhetsåret 2014. Det är 7 året som galan arrangeras. 
Ronneby kommun publiceras som en samarbetspartner på storbild, i 
inbjudan, i program och på Blekinge Idrottsförbunds stora vepa som är 
levande hela året. 

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 25 000 kr att belasta 
ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4874 (beslut enl. nämnd) 

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

 
Yrkanden 
Tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M) yrkar att i framtiden ska 
en redovisning av Blekinge Idrottsförbunds budget vara med.  

 
Propositionsordning 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkan-
de och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 25 000 kr till Blekinge 
Idrottsförbund att belasta ansvar 413000, verksamhet 300, aktivitet 4874 
(beslut enl. nämnd). Inför kommande års ansökningar ska en redovisning av 
Blekinge Idrottsförbunds budget vara med som bilaga. 

________________ 

Exp: 
Blekinge Idrottsförbund 

Ekonomienheten  

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
16(21) 

2014-11-13  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 122 Dnr 2014-000291 879 

Besvarande av remiss gällande motion från Christian 
Mahrle (FP) om permanent Julmarknad i Ronneby 
Centrum 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag. 

 

Sammanfattning  
I rubricerade motion föreslås en permanent julmarknad från den 1 december 
t o m julhelgen, förslagsvis på torget i Ronneby centrum. I motionen görs 
jämförelser med liknande julmarknader i nordtyska städer där 
julmarknaderna har blivit en stark turistmagnet. I motionen föreslås att 
kommunen ska tillhandahålla ett antal stugor, som placeras på torget, för 
uthyrning till entreprenörer för försäljning av varor och mat och dryck. 

 

Bedömning 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker förslaget att inrätta en julmarknad på 
Ronnebys torg den 1 – 27 december. En julmarknad kan, precis som för-
slagsställaren påpekar, förstärka känslan av småstadsidyll med stor mysfak-
tor och kommer förhoppningsvis att attrahera många besökare. Olika musik- 
och kulturarrangemang kan förläggas till julmarknaden under december,  

 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden anser med ovanstående bedömning motionen 
besvarad. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Peter Lindström 
(RP) och Amani El-Ali (S). 

 

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden 
bifaller detsamma. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar anse att med ovanstående bedömning är 
motionen besvarad. 
________________ 

Exp: 

Kommunledningsförvaltningen  
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§ 123 Dnr 2014-000002 8051 

Delegationsbeslut 2014 
 

Sammanfattning  
Delegationspärmen cirkulerar runt på mötet.    

 
 

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

________________ 
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§ 124 Dnr 2014-000003 800 

Delgivningsärenden 2014 
 

Sammanfattning  
 Författningssamling, Taxor och avgifter samt bestämmelser för uthyrning av 
lokaler och anläggningar, antaget i Kommunfullmäktige § 211/2014 att gälla 
från och med 2015-01-01.  

Författningssamling, Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund 
i Ronneby kommun, antaget i Kommunfullmäktige § 210/2014 att gälla från 
oh med 2015-01-01.  

  

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

________________ 
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§ 125 Dnr 2014-000004 869 

Information och rapporter 
 

Sammanfattning  
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om följande: 

 Sommaraktiviteter, fördelade på skolor och antal deltagare per skola.  
Bilaga 2. 
 

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att ärendet Sommaraktiviteter 
skickas vidare till nya Fritid- och kulturnämnden för vidare hantering. 

 

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

 
Motocrossen nulägesrapport från ny plats vid 22:an. 
 
Invigning av ny fritidsgård Eringsboda i Vävaregården förra veckan.  
Isytan i Lugnevi uppfryst till helgen 29 - 30 november. 
 
Samarbete mellan Johannishus SK och rugbyn gällande anläggningen i Jo-
hannishus. 
 
Föreningsträffen ikväll den 13 november, där Malin Svensson (visit Ble-
kinge) närvarar. 
 
SISU har ett möte på Lugnevi imorgon fredag 14 november där samtliga 
kommuners näringslivs-, turism- och fritidschefer är inbjudna. Gäller be-
söksnäringen. 
 
Fritid- och kulturförvaltningen har fått i uppdrag att ta hand om Nyårsfiran-
det i Ronneby kommun. Evenemangen blir i anslutning till/på torget. 
 
Ledamot Johan Svedberg (S) informerar om berättarfestivalen. 
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Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) informerar om att efter sammanträdet 
den 4 december är nämndens ledamöter och ersättare inbjudna till Café och 
Matsalar med början kl 18.00 för att äta lite gott och ha en stunds samvaro 
tillsammans.  
 
Sammanträdet börjar kl 16.00 efter förslag från ledamot Anders L Petersson 
(C).   
 
   

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

 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information och rapporter till 
protokollet samt att ärendet Sommaraktiviteter för skolbarn tas upp i början 
på år 2015 och i enlighet med bilaga 2. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturförvaltningen 

 

 

 

 



Tillhör Fritid- och kulturnämnden§ 114/2014.

Ar: 2013 to m 2014 Nämnd: Fritids- och Kulturnämnden

Bilaga 1

Process/ Kontroll- Kontroll- Frekvens Metod Rapport till Risk- och Kontroll Väsentlig
rutin/ moment ansvar väsentlighets- genom- avvikelse
system bedömning förd

Ja Nej
Avtal Befintlighet, Assistent och Kontinuerligt Översyn av avtal, Förvaltnings- Möjlig/ X

giltighet o handläggare omskrivning för chef allvarlig (4)
bevaknings- enhetlighet
rutiner

Bidrag till Giltighet och Assistent och En gång/år Översyn av in- Förvaltnings- Möjlig/ X
föreningar funktion handläggare lämnade handlingar chef kännbar (3)

kring verksamhet
och ekonomi

Booking Giltighet och Assistent o Kontinuerligt Genomgångoch Förvaltnings- Möjlig/ X
funktion handläggare inventering, delvis i chef kännbar (3)

samråd med
leverantör

Oversyn o kontroll Förvaltnings- Möjlig/ X
Säkerhet Befintlighet Förvaltnings- Våren 2013 av chef allvarlig (4)
badplatser och funktion Tekniker Våren 2014 livräddningsmateriel
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ViiäV
~RONNEBY
~KOMMUN

INTERN KONTROLL
Kontrollrapport Sida 1 av 1

Nämnd: Fritid- och kultur Enhet:

Underskrift kontrollansvarig .
Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll genomförd Rapport till

(datum)

Booking Giltighet och funktion Kontinuerligt

Resultat - iakttagelser Ja Nej

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns (där så behövs) §§
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Fortbildning i Bookingsystemet har påbörjats men tillräckliga kunskaper har inte uppnåtts under perioden.
Utbildning av personer som fått Booking som arbetsuppgift har påbörjats och fortsätter hösten 2014.
Fördjupad fortbildning för de som tidigare arbetat med Booking under hösten 2014

Övriga väsentliga iakttagelser/kommentarer:

Åtgärdsplan (vid avvikelser):
Fortbildningsinsatser som möjliggör genomgång och rättelser i systemet.
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WRV
~RONNEBY
~KOMMUN

INTERN KONTROLL
Kontrollrapport Sida 1 av 1

Nämnd: Fritid- och kultur Enhet: kansli
Underskrift kontrollansvarig .
Process/ruti n/system Kontrollmoment Kontroll genomförd Rapport till

(datum)

Säkerhetbadplatser Befintlighet och funktion Vår/höst 2013 o 2014 Förvaltningschef

Resultat - iakttagelser Ja Nej

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns (där så behövs) §§

Övriga väsentliga iakttagelser/kommentarer:
Kontroll av livräddningsmaterial och allmänt skick har genomförts och dokumenterats under 2013 och 2014.
Brister har åtgärdats. Rutinbeskrivning finns tillgänglig på server L från 2014 och framåt.

Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Åtgärdsplan (vid avvikelser):
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WilâV
~RONNEBY
~KOMMUN

INTERN KONTROLL
Kontrollrapport Sida 1 av 1

Nämnd: Enhet:
Underskrift kontrollansvarig .

Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll genomförd Rapport till
(datum)

Befintlighet, giltighet och Kontinuerligt Förvaltningschef
Avtal bevakningsrutiner Senast oktober 2014

Resultat - iakttagelser Ja Nej

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns (där så behövs) §§
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:
Alla äldre avtal har inte skrivits om i de fall innehållet och faktiska omständigheter är desamma. I avtal där
föreningar tidigare fått bidrag fört ex skötsel, har ändringar gjorts från "bidrag" till "ersättning". Även
konteringar av utbetalningar har justerats från bidrag till köp av tjänst.
Säsongsavtal om nycklar/taggar, om båtplatser, husvagnsuppställningar m m har inte tagits med.

Övriga väsentliga iakttagelser/kommentarer:

Åtgärdsplan (vid avvikelser):
Fortsatt bevakning av löpande avtal. Genomgång av säsongsavtal med justering av avtalsformuleringar.
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~RONNEBY
~KOMMUN

INTERN KONTROLL
Kontrollrapport Sida 1 av 1

Nämnd: Fritid- och kultur Enhet: kansli
Underskrift kontrollansvarig .
Process/rutin/system Kontrollmoment Kontroll genomförd Rapport till

(datum)
Bidrag till föreningar Giltighet och funktion

Resultat - iakttagelser Ja Nej

Rutinen fungerar enligt rutinbeskrivning
Rutinen fungerar men behöver utvecklas
Dokumenterad rutinbeskrivning finns (där så behövs) §§
Följande avvikelser mot rutinbeskrivning har konstaterats:

Övriga väsentliga iakttagelser/kommentarer:
Särskild rutinbeskrivning behövs knappast eftersom bidragsnormerna beskriver vilka handlingar kring
ekonomi som ska lämnas till förvaltning och nämnd. Om alla handlingar inte finns, tas inte beslut om bidrag.
Handläggande assistent kontaktar föreningen om kompletterande material.
Åtgärdsplan (vid avvikelser):

Ñ!l~t1D



Tillhör Fritid- och kulturnämnden§ 125/2014. Bilaga 2

Sommaraktiviteter, Fördelning på skolor

Antal dr Total Antal/skola
Belganet/Hallabro IF Backa rydsskola n 4
Hallabroskolan 19 Eringsbodaskolan 3
Backarydsskola n 4 Espedalsskolan 31

23 Fredriksbergsskola n 81
Kallinge Sportklubb G-klaven 11
Slättagårdsskolan 75 Hallabroskolan 19
Kallingeskolan 35 Hobyskolan 8
G-klaven 6 Johannishusskolan 27
Hobyskolan 3 Kallingeskolan 41

119 Karl-Oskarskolan 11
Listerby IK Listerbys kolan 58
Listerbyskoia n 32 Ronneby? 5
Johannishusskolan 15 Saxe maraskoia n 7
Ronneby? 5 Skogsgå rdsskola n 9
Eringsbodaskolan 1 Slättagårdsskolan 81
Utanför länet 2 Utanför länet,ej bidrag 5

55
Ronneby Ballklubb
Fredriks bergsskola n 63
Espedalsskolan 29
G-klaven 2
Saxemaraskolan 2
Eringsbodaskolan 1
Listerbyskoia n 1
Slättagårdsskolan 1
Utanför länet 2

101
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Ronneby simsällskap 25

Listerbys kolan 18
Fred riksbergsskola n 12

Johannishusskolan 11
Utanför länet,ej bidrag -Karl-Oskarskolan 2 Slättagårdsskolan

Skogsgårdsskolan 6 Skogsgårdsskolan

Kallingeskolan 5 Saxemaraskolan -Hobyskolan 5 -Slättagå rdsskola n 5
Ronneby?

Saxemaraskolan 3 Listerbyskoia n

G-klaven 2 Karl-Oskarskolan

Espedalen 1 Kallingeskolan

Eringsbodaskolan 1
Johannishusskolan

Utanför länet 103
Hobyskolan

Halla broskolan

G-klaven

Fredriksbergsskolan

Espedalsskolan

Eringsbodaskolan •
Backarydsskolan -o 10

d (j ßk,1o

Antal deltagare/skola

20 . 30 9040 so 60 70 80
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