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2013/1 

§ 1 Val av justeringsman 2013 

Sammanfattning 
Ledamot Åke Tärntofts, C, väckte frågan på nytt om ett rullande schema för justering i Fritid- och 
kulturnämnden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Åke Tärntoft, C och Håkan Robertsson, S.  

Yrkanden 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att Håkan Robertsson, S, fortsätter som fast justerings-
man i Fritid- och kulturnämnden. 
 
Ledamot Åke Tärntoft, C, yrkar att Anders L Petersson, C, utses att justera protokoll. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller yr-
kandet att Håkan Robertsson fortsätter som fast justeringsman. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Håkan Robertsson, S, fortsätter som fast justeringsman i 
nämnden. 
_____________________ 
Exp: 
Ledamöter och ersättare 
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2013/5 

§ 2 Information från utredare Per Elmgren om verksamhetsmål   

Sammanfattning 
Per Elmgren, utredare på enheten för samordning, utveckling och sekretariat informerar Fritid- och 
kulturnämndens ledamöter och ersättare om målstyrningssystem och om hur detta kan anses vara en 
beståndsdel i ett större system. Per informerar om den utveckling som märks allt tydligare i kom-
munerna runt om i Sverige. Inte minst SKL har stort fokus på att utveckla målstyrningssystemen. 
 
Traditionellt har allt för mycket intresse ägnats åt de resurser vi sätter in i verksamheterna och ett 
finansiellt perspektiv har dominerat. 
 
Att styra mot resultat, eller om man så vill ”resultatstyrning”, handlar i grunden om att ställa upp 
mål som beskriver vad vi vill åstadkomma för medborgarna/brukarna och få organisationen att strä-
va mot att uppnå dessa mål. I detta avseende bygger alltså resultatstyrning vidare på det arbete som 
många kommuner lagt ned på utveckling av målstyrningssystem. I ett resultatstyrningssystem nöjer 
man sig emellertid inte med att formulera övergripande mål utan stor kraft läggs på att löpande följa 
upp hur väl vi lyckas uppnå de fastställda målen. Resultatindikatorer är i denna ambition ett centralt 
hjälpmedel. Lite tillspetsat kan man säga att utan väl formulerade resultatindikatorer kan man inte 
styra mot resultat. Att hitta bra resultatindikatorer är verklig utmaning för samtliga nämnder. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Håkan Robertsson, S, 
Ann-Margret Fransson Modliba, S, ersättare Jesper Rehn, FP och Claes Diurhuus, M. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2013/5 

§ 3 Internbudget 2013 inklusive beslutsattestanter, bokslutsgenomgång för 2012 
samt äskande av investeringsmedel 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-01-30 Fritid- och Kulturnämndens bokslut 2012 

 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Budget 2013     

3 Handling 2013-01-07 Internbudget 2013    

 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redogör för Fritid- och kultur-
nämndens internbudget 2013 inklusive beslutsattestanter samt redovisar nämndens bokslut för 
2012. 
 
Förvaltningschefen lämnar följande förslag till beslut gällande budget 2013. 

Sammanfattning 
I beslutet från Kommunfullmäktige gällande budget 2012-2013 låg en minskad ram gäl-
lande personal på 600 000 kr. Från Näringslivsenheten överfördes en ofinansierad tjänst på 
500 000 kr till FoK förvaltningen. Nämnden fick i uppdrag att öka intäkterna med 500 000 
kr. En övergripande förändring gällande vaktmästarorganisation skulle inledningsvis gene-
rera 1 700 000 kr (3 400 000 kr/helår) i besparing totalt i kommunen. Detta ändrades till att 
gälla för 2013. Från bokslutet för 2011 kvarlåg en överkostnad på ca 1 300 000 kr. Under 
2012 har arbetet fokuserats på budgetarbete och de organisatoriska förändringar som enligt 
beslut skall genomföras. I budget 2012 års budget centraliserades en pott på 500 000 kr för 
oförutsedda kostnader vilket visat sig viktigt.  
 
I budget för 2013 finns en central pott för oförutsett på 500 000 kr. En central pott på 
415 000 för föreningsavtal som inte är ingångna än samt en central pott på ca 1 100 000 kr 
till vaktmästarutredningen. En förstärkning av arbetet med turism är föreslagen samt att det 
inom kultur skall förstärkas personellt. Arbetet med kultur och kulturturism är prioriterat. 
En omdisponering av bidrag till en sökbar pott gällande vänortsutbyte är föreslagen samt 
att fotbollsplaner i föreningsregi får en årligen fastställd summa att fördelas av förvaltning-
en. Aktivitetsstödet skall utdelas två gånger per år enligt RFs rutiner med en årligt fast-
ställd summa. Inom arrangemang finns en förstärkning på 500 000 kr enligt beslut av 
Kommunfullmäktige. 
 
Under 2013 skall ansvar och kostnader för Teaterbyggnaden överföras till FoK nämnden 
samt att i övrigt en tydlig ansvarsfördelning, mellan FoK och Tekniska gällande fastighe-
ter, ske enligt tidigare fattade beslut. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslag till internbudget för 2013. Nämnden är 
positiv till att ta verksamhetsmässigt ansvar för Teatern under förutsättning att åtagandet 
gällande Teaterfastigheten blir kostnadsneutralt.  
 
Äskande av investeringsmedel 
 
Sammanfattning 
Diverse utrustning FKN och avloppsanslutning Brunnsvalls- kiosken är avslutade projekt 
under 2012 och lämnar överskott. För toaletter Järnaviksområdet har bygglovsansökan för 
ny toalett inlämnats till Miljö- och byggnadsnämnden, investeringen genomfördes inte 
under 2011 och anslaget flyttades till 2012. Genomförandet föreslås vänta tills VA-frågan 
för Järnaviksområdet lösts, för närvarande är endast sommarvatten framdragit till hamnom-
rådet och ej heller avlopp. Den befintliga torrtoaletten kan användas året om. Under 2012 
renoverades/målades befintlig toalettbyggnad. En Baja Maja placerades i anslutning till 
befintliga toaletter. 
Resterande anslag från de tre projekten äskas att ingå i en speciell satsning RFID på biblio-
tek under 2013. RFID är en streckkodsmärkning av böcker , cd och övrigt material för ut-
låning inom biblioteken. Kostnaden är beräknad till HB RFID 138 tkr, HB Smartlabel mi-
nimum 65 tkr, hela systemet RFID 250 tkr, hela systemet Smartlabel: 170 tkr, utlåningsap-
parater 95-140 tkr, larmbågar. 
 
Förslag till beslut: 
Fritid- och kulturnämnden äskar resterande anslag på 671 tkr från ovanstående projekt.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, ersättare Jesper Rehn, 
FP, Claes Diurhuus, M, Åke Tärntoft, C, Anders L Petersson, C, tjänstgörande ersättare Christoffer 
Stenström, M och Åsa Cederberg, S. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna nämndens bokslut för 2012 enligt bilaga 1. 
 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom internbudget 2013 enligt bilaga 2. Fritid- 
och kulturnämnden äskar resterande anslag på 671 tkr i kompletteringsbudget gällande invester-
ingskostnader med tillägget att VA-projektet Järnavik överförs till Tekniska förvaltningen enligt 
bilaga 3. Beslutsattestanterna finns redovisade i bilaga 4.  
 
Nämnden är positiv till att ta verksamhetsmässigt ansvar för Teatern under förutsättning att åta-
gandet gällande Teaterfastigheten blir kostnadsneutralt. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten  
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2012/209 

§ 4 Ansökan om verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag för 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-28 Reviderad 130128, Verksamhets- och 

arrangemangsbidrag för 2013  
   

2 Handling 2013-01-17 Fördelning av Verksamhets- och arran-
gemangsbidrag för 2013 

   

3 Handling 2013-01-16 Kroma Massmanskas komplettering 
till ansökan om verksamhetsbidrag för 
2013 

   

4 Handling 2012-12-04 Ronnebygillet ansöker om verksamhets- 
och arrangemangsbidrag för 2013 

   

5 Handling 2012-11-28 Sångkören Decibellernas redovisning av 
arrangemang 2012 

   

6 Handling 2012-11-20 Horsahallens Gille ansöker om verk-
samhets- och arrangemangsbidrag för 
2013 

   

7 Handling 2012-11-20 Kroma Massmanska ansöker om verk-
samhets- och arrangemangsbidrag 

   

8 Handling 2012-11-13 Ronneby Musei- och Hembygdsföre-
ning ansöker om verksamhets- och 
arrangemangsbidrag 2013 

   

9 Handling 2012-11-08 Bräkne-Hoby Samhälls- och Hem-
bygdsförening ansöker om verksam-
hets- och arrangemangsbidrag för 
2013 

   

10 Handling 2012-11-07 Blekinge Läns Hemslöjd, Ideell Före-
ning ansöker om verksamhets- och 
arrangemangsbidrag 

   

11 Handling 2012-11-07 Ronneby Konstförening ansöker om 
verksamhets- och arrangemangsbidrag 
för 2013 

   

12 Handling 2012-11-02 Ronneby Musiksällskap ansöker om 
verksamhets- och arrangemangsbidrag 
för 2013 

   

13 Handling 2012-11-02 Tallets Musikförening ansöker om 
verksamhets- och arrangemangsbidrag 
för 2013 

   

14 Handling 2012-11-02 Skottårsorkestern ansöker om verk-
samhets- och arrangemangsbidrag för 
2013 
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15 Handling 2012-11-01 Ronneby Blåsorkester ansöker om 

verksamhets- och arrangemangsbidrag 
för 2013 

   

16 Handling 2012-11-01 Kultur i Byarna ansöker om verksam-
hets- och arrangemangsbidrag för 
2013 

   

17 Handling 2012-11-01 Blekingepärlor Ideell Förening ansö-
ker om verksamhets- och arrange-
mangsbidrag för 2013 

   

18 Handling 2012-11-01 Kuggebodahalvöns Samhällsförening 
ansöker om verksamhets- och arran-
gemangsbidrag för 2013 

   

19 Handling 2012-11-01 Grupp >39< ansöker om verksamhets- 
och arrangemangsbidrag för 2013 

   

20 Handling 2012-11-01 Folk Practice Academy ansöker om 
verksamhets- och arrangemangsbidrag 
för 2013 

   

21 Handling 2012-11-01 Sångkören Decibellerna ansöker om 
verksamhets- och arrangemangsbidrag 
för 2013 

   

22 Handling 2012-11-01 Möljeryds Hembygdsförening ansöker 
om verksamhets- och arrangemangs-
bidrag för 2013 

   

23 Handling 2012-10-31 Riksteaterföreningen Teaterfixarna i 
Ronneby ansöker om verksamhets- 
och arrangemangsbidrag för 2013 

   

24 Handling 2012-10-30 Ronneby Filmstudio ansöker om verk-
samhets- och arrangemangsbidrag för 
2013 

   

25 Handling 2012-10-30 Kallinge Hembygds- och Folkdansgil-
le ansöker om verksamhets- och ar-
rangemangsbidrag för 2013 

   

26 Handling 2012-10-30 Gustaf Arnoldssällskapet ansöker om 
verksamhets- och arrangemangsbidrag 
för 2013 

   

27 Handling 2012-10-25 Verksamhetsbidragsansökan Erings-
boda Hembygdssektion 
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28 Handling 2012-10-23 Ansökan om Verksamhetsbi-

drag/arrangemangsbidrag 2013 Byg-
deföreningen Gläntan 

   

29 Handling 2012-10-08 Ansökan om verksamhetsbidrag o 
arrangemangsbidrag för 2013, Ronne-
by Musikvänner 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut gällande föreningars ansökan om 
verksamhets- och arrangemangsbidrag. 

Sammanfattning 
25 föreningar med kulturverksamhet har sökt sammanlagt 1 071 600 kronor i verksamhets- 
och arrangemangsbidrag. 
 
Föreningarnas verksamhetsområden omfattar musik (7 föreningar), konst och utställningar 
(5 föreningar), teater och film (3 föreningar), slöjd- och hembygdsföreningar (8 föreningar) 
och övrig verksamhet (2 föreningar). 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja verksamhets- och arrangemangsbidrag om 
sammanlagt 498 000 kronor enligt förslag till fördelning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Claes Diurhuus, M, 
Håkan Robertsson, S, Anders L Petersson, C, Åke Tärntoft, C och tjänstgörande ersättare Christof-
fer Stenström, M.  

Yrkanden 
Christoffer Stenström, M, yrkar att se över principen gällande fördelning av bidrag inför kommande 
år. 

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

Yrkande 
Christoffer Stenström, M, yrkar att sänka bidragsförslaget från 2 0000 kr till 1 000 kr gällande 
Kallinge Hembygds- och folkdansgille 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Yrkande 
Ledamot Åke Tärntoft, C, yrkar att höja bidragsförslaget från 18 000 kr till 20 000 kr gällande Ron-
neby Musei- och hembygdsförening. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja verksamhets- och arrangemangsbidrag om sam-
manlagt 499 000 kronor enligt bilaga 5. 
_____________________ 
Exp: 
De sökande 
Lena Brorsdotter  
Ekonomienheten  
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2012/289 

§ 5 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om ekonomiskt bidrag för genomförandet 
av jazzfestival sommaren 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-25 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om 

ekonomiskt bidrag för genomförandet av 
jazzfestival sommaren 2013  

   

2 Handling 2012-11-06 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om 
ekonomiskt bidrag för genomförandet av 
jazzfestival sommaren 2013, Föreningen 
Jazz i Ronneby 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående föreningen Jazz i Ronnebys 
ansökan om ekonomiskt bidrag för genomförande av jazzfestival sommaren 2013. 

Sammanfattning 
Föreningen Jazz i Ronneby bildades 2011 för att arrangera en jazzfestival i Ronneby inom 
ramen för projektet Jazz Bridge. 
 
Föreningen söker 250 000 kronor från Fritid- och kulturnämnden för att arrangera en jazz-
festival med samma höga kvalitet som 2011. Festivalen skall äga rum sommaren 2013, 
förslagsvis i Stenladan vid Johannishus slott. Enligt inlämnat budgetförslag kommer före-
ningen att söka medel från Region Blekinge och Musik i Blekinge. 
 
Ansökan ställdes till Fritid- och kulturnämnden 2012-11-05 och behandlades vid presidiets 
beredningsmöte. Presidiet föreslog att ärendet skulle bordläggas till det första nämndsam-
manträdet 2013 för bedömning i samband med att 2013 års internbudget beslutas. 

Bedömning 
Fritid- och kulturnämnden är positiva till förslaget att arrangera en jazzfestival men ställer 
sig tveksamma till den korta planeringstiden för ett så stort arrangemang. För att skapa 
utrymme till ett arrangemang av den storleken i nämndens budget måste, ansökan tillställas 
nämnden tidigare.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag till jazzfestival sommaren 2013 med 
motiveringen att det inte finns utrymme i årets budget.  Om föreningen planerar att arran-
gera en festival sommaren 2014 uppmanas föreningen att lämna bidragsansökan till nämn-
den senast i april 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, tjänstgörande ersättare Christoffer Sten-
ström, M, Håkan Robertsson, S och Peter Lindström, RP. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan om bidrag till jazzfestival sommaren 
2013.  
_____________________ 
Exp: 
Föreningen Jazz i Ronneby 
Lena Brorsdotter 
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2013/12 

§ 6 Gustaf Arnoldsällskapet ansöker om arrangemangsbidrag för utställning av ny-
upptäckt material  
 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-18 Gustaf Arnoldssällskapet ansöker om 

arrangemangsbidrag för utställning av 
nyupptäckt material  

   

2 Handling 2013-01-15 Gustaf Arnoldssällskapet ansöker om 
arrangemangsbidrag för   utställning av 
nyupptäckt material, Gustaf Arnoldssälls-
kapet 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Gustaf Arnoldsällskapets an-
söker om arrangemangsbidrag för utställning av nyupptäckt material. 

Sammanfattning 
Vid en inventering 2011 av de verk Gustaf Arnolds donerade till Ronneby kommun upp-
täcktes ett stort antal dukar, pannåer, skissblock, anteckningsblock mm som tidigare inte 
har varit kända. Materialet är speciellt eftersom det följer den internationella konstutveck-
lingen från början av 1900-talet fram till 1960-talet. 
 
Gustaf Arnoldsällskapet söker 50 000 kronor för att producera en utställning som presente-
rar hittills inte visade verk och som visar Arnolds arbetsprocess från skiss till färdigt 
konstverk. Målet är att skapa en pedagogisk utställning som riktar sig till barn, unga och 
konststuderande och till alla andra som inspireras och fascineras av konsthistoria och 
konstnärligt skapande. 
 
Utställningen ska visas på Kulturcentrum sommaren 2013 och därefter är målet att den ska 
visas på olika institutioner och utställningshallar i och utanför länet. 
Gustaf Arnoldsällskapet söker även bidrag från Region Blekinge. 
Bidraget avser att täcka kostnader för utställningsproducent samt material. 

Bedömning 
En del av konstverken som ingår i Gustaf Arnolds donation visades vid en utställning på 
Kulturcentrum 2010. Utställningen väckte stor uppmärksamhet i hela länet. Gustaf Arnolds 
är intressant som lokal konstnär men också för de olika tekniker han använt. Hans konst-
verk är därför synnerligen lämpliga att använda i en pedagogisk utställning så som sällska-
pet vill göra. Det är dessutom ett utmärkt tillfälle att visa hittills okänt material av Gustaf 
Arnolds. 
 
Kostnaden för utställningsproduktionen bör belasta kulturenhetens utställningskonto. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bidra med  

- 40 000 kronor till Gustaf Arnoldsällskapets produktion av en pedagogisk utställning om Ar-
nolds konstnärskap. Kostnaden belastar konto C 313 

- 10 000 kronor för marknadsföring. Kostnaden belastar kulturenhetens administration, konto 
C 310. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Åke Tärntoft, C och Håkan Robertsson, S. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bidra med  

- 40 000 kronor till Gustaf Arnoldsällskapets produktion av en pedagogisk utställning om Ar-
nolds konstnärskap. Kostnaden belastar konto C 313 

- 10 000 kronor för marknadsföring. Kostnaden belastar kulturenhetens administration, konto 
C 310. 

_____________________ 
Exp: 
Gustaf Arnoldsällskapet 
Lena Brorsdotter  
Ekonomienheten  
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2013/17 

§ 7 Avtal om verksamhet i Ronneby Folkteater 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Avtal om verksamhet i Ronneby Teater     

2 Handling 2013-01-21 Avtal om verksamhet i Ronneby Teater                                              

 
   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson och kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag 
angående avtal om verksamhet i Ronneby Folkteater. 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturförvaltningen föreslår ett verksamhetsavtal med föreningen Ronneby 
Folkteater om verksamheten i teaterbyggnaden. Avtalet löper från 1 januari 2013 t o m 1 
mars 2014 och förlängs med år i taget om ingen uppsägning sker. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att skriva avtal mellan för-
valtningen och föreningen Ronneby Folkteater enligt förslag. 

 Äskande av internhyreskostnad Teatern 
 
Sammanfattning 
Från tekniska förvaltningen föreligger en beräkning av extra kostnader för Teatern I Ron-
neby. Den totala kostnaden för fastigheten är enligt dessa beräkningar 455 tkr utöver den 
summa som i nuläget belastar Teatern/G:a stadshuset (bilaga). Fritid- och kulturnämnden 
ser Teatern som en viktig del av upplevelse- och kulturlivet i Ronneby kommun och. Be-
slut om ett avtal mellan nämnden och Ronneby Folkteater är taget i nämnden under förut-
sättning att kompensation erhålls för fastigheten.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden genom presidiet söker kompensation för hyran av Teatern i Ronneby.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, tjänstgörande ersättare Christoffer Sten-
ström, M, Åke Tärntoft, C och Peter Lindström, RP. 

Yrkanden 
Ledamot Åke Tärntoft yrkar bifall om att avtalet förlängs med 1 år i taget om ingen uppsägning 
sker. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 

Yrkanden 
 Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP yrkar bifall till eget förslag om att avtalet skrivs med förbehål-
let, att under förutsättning att det inte påverkar nämndens kostnader. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framställt yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att skriva avtal mellan förvaltningen 
och föreningen Ronneby Folkteater under förutsättning att det inte påverkar nämndens kostnader 
samt att avtalet förlängs 1 år i taget och enligt bilaga 6.  
 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att genom ordförande och förste vice ordförande söka kompen-
sation för hyran av Teatern i Ronneby enlig bilaga 7.  

Jäv 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Folkteater 
Kommunstyrelsen  
Fritid- och kulturförvaltningen 
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2011/47 

§ 8 Arbetsgruppens förslag till att framstående personer med anknytning till Ronne-
by kommun uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-22 FK-nämnden har fått i uppdrag att sätta 

upp en minnesplakett över Tommy Kör-
bergs framträdande på Kvitterplatsen i 
Brunnsparken samt att arbeta fram kriteri-
er och ansvara för att framstående perso-
ner med anknytning till kommunen upp-
märksammas likadant  

   

2 Handling 2012-11-06 Förslag från arbetsgruppen gällande upp-
sättning av minnesplaketter i anslutning till 
Kvitterplatsen i Brunnsskogen, Åke Tärn-
toft 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-02-21 FKN §16/2012 2012-02-02, Arbets-
gruppens förslag till att framstående 
personer med anknytning till Ronneby 
kommun uppmärksammas på ett för-
tjänstfullt sätt 

   

4 Handling 2012-01-24 Arbetsgruppens förslag till att framståen-
de personer med anknytning till Ronneby 
kommun uppmärksammas på ett förtjänst-
fullt sätt 

   

5 Beslut allmänt ärende 2011-05-03 FKN §44/2011 2011-04-07, FK-nämnden 
har fått i uppdrag att sätta upp en min-
nesplakett över Tommy Körbergs framträ-
dande på Kvitterplatsen i Brunnsparken 
samt att arbeta fram kriterier och ansvara 
för att framstående personer med anknyt-
ning till kommunen uppmärks... 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående förslag från arbetsgruppen om 
att framstående personer med anknytning till Ronneby kommun uppmärksammas på ett förtjänst-
fullt sätt. 

Sammanfattning 
Den tidigare Biblioteks- och kulturnämnden fick 2010-12-16 i uppdrag av Kommunfull-
mäktige i uppdrag att sätta upp en minnesplakett i Brunnsparken, vid Kvitterplatsen, över 
Körbergs framträdande på Brunnskvittret samt att arbeta fram kriterier för och ansvara för 
att även andra framstående personer med anknytning till kommunen uppmärksammas på 
samma sätt. 
 
Biblioteks- och kulturnämnden utsåg en arbetsgrupp, bestående av ledamöterna Åke Tärn-
toft., Anders P Petersson och Hillevi Andersson som gavs i uppdrag att föreslå sådana kri-
terier och lämpliga personer som skulle uppmärksammas med minnesplaketter. 
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2012-02-02 (§16) presenterade arbetsgruppen sitt förslag till kriterier för Fritid- och kul-
turnämnden samt förslag på personer som har anknytning till Brunnskvittret. Fritid- och 
kulturnämnden beslutade att Fritid- och kulturförvaltningen under våren via hemsidan 
skulle öppna en förslagslåda, så att inga namn glöms bort samt att beslut tas till hösten om 
vilka som skall uppmärksammas. 
 
Kommunens Infoenhet lade den 20 mars 2012 ut ett anmälningsformulär på kommunens 
hemsida och publicerade detta som en nyhet på kommunens förstasida. Den 11 april skick-
ade infoenheten samtliga inkomna förslag till Åke Tärntoft. Därutöver har infoenheten 
gjort pressutskick. 

Bedömning 
Förslagslådan på kommunens hemsida har lett till att 7 olika namnförslag lämnats. Arbets-
gruppen bör föreslå antalet plaketter som skall sättas upp och vilka personer som ska upp-
märksammas. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge arbetsgruppen i uppdrag att lämna ett förslag över 
antalet minnesplaketter och vilka personer som ska uppmärksammas senast den 1 april 
2013.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Åke Tärntoft, C, Peter Lindström, RP och 
Anders L Petersson, C. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge arbetsgruppen i uppdrag att lämna ett förslag över 
antalet minnesplaketter och vilka personer som ska uppmärksammas senast den 1 april 
2013.  
_____________________ 
Exp: 
Arbetsgruppen
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2013/21 

§ 9 Avtal Brunnsvallen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-01-29 Karta Brunnsvallen    

2 Handling 2013-01-22 Avtal Brunnsvallen    

 
 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gällande föreningsdrift av 
Brunnsvallen i Ronneby. 

Sammanfattning 
Under 2012 och januari/februari 2013 har förvaltningen sammanträffat med styrelserepresentanter 
för Ronneby Bollklubb gällande övertagande av skötsel och drift av Brunnsvallen. Styrelsen för 
RBK har tagit ett positivt ställningstagande och ett förslag till nyttjanderättsavtal har diskuterats. 
Under hanteringen av ärendet har det första nyttjanderättsavtalet granskats och diskuterats mellan 
förvaltning och förening. BBK har efter beredning sänt in ett korrigerat förslag till avtal. 

Bedömning 
Ronneby BK har i samtalen kring driften visat en positiv syn på att föreningen skall driva anlägg-
ningen i samråd med kommunen. Föreningen har med stöd av tidigare ekonomiska utfall föreslaget 
ett bidrag till drift på 350 tkr + moms, 630 tkr personal (1,5 tjänst på årsbasis) och att intäkten på ca 
50 tkr tillfaller föreningen. I deras förslag skall elen gå på Fritid- och kultur men hänsyn till att elen 
i nuläget levereras direkt från sporthall. Detta åtgärdas med en delning och ny mätare vid damm-
bygget under våren. 
 
Totala driftkostnaden för kommunen i deras förslag är ca 1,150 tkr inkl. el. Förvaltningen kan i be-
fintlig personalgrupp ansvara för anläggningen vilket innebär en driftkostnad på 400-450 tkr bero-
ende på åtgärder under året. En tydlig analys av elförbrukning går att göra under 2013 efter det att 
sporthall och Brunnsvall separerats. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att driften under 2013 fortsatt ligger på förvaltningen enligt tidi-
gare. På 2014 års första nämndsmöte tas frågan upp för ny prövning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Åke Tärntoft, C och Peter Lindström, RP. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att driften under 2013 fortsatt ligger på förvaltningen enligt tidi-
gare. På 2014 års första nämndsmöte tas frågan upp för ny prövning. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Bollklubb 
Tommy Johansson 
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2012/170 

§ 10 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Lars Gardell angå-
ende upprustning av Lotsutkiken på St. Ekön  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Remissyttrande medborgarförslag, tak-

upprustning lotsutkiken St. Ekön  
   

2 Handling 2012-12-04 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag från Lars Gardell angå-
ende upprustning av Lotsutkiken på St. 
Ekön, Anna-Karin Sonesson 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-09-10 FKN §97/2012 2012-09-13, Begäran 
om remissyttrande gällande medbor-
garförslag från Lars Gardell angående 
upprustning av Lotsutkiken på St. 
Ekön 

   

4 Handling 2012-09-04 Remissyttrande medborgarförslag, tak-
upprustning lotsutkiken St. Ekön 

   

5 Handling 2012-07-24 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag från Lars Gardell angå-
ende upprustning av Lotsutkiken på St. 
Ekön, Anna-Karin Sonesson 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande begäran om remissytt-
rande över medborgarförslag från Lars Gardell angående upprustning av Lotsutkiken på St Ekön. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag gällande takupprustning på lotsutkiken på St. Ekön har inlämnats av 
Lars Gardell. LG pekar på att det inom Länsstyrelsen finns riktade resurser för naturvårds-
projekt och föreslår att kommunen tar initiativ till att söka av dessa medel för att upprusta 
huset. Förvaltningen har varit i kontakt med Länsstyrelsen och de verifierar att det finns 
projekt-möjligheter. Kostnadsbilden för byte av tak är 80-100 tkr.  
 
Lotsutkiken är en ganska unik välbevarad del av historien gällande skärgården och dess 
boende samt yrkesutövare. St. Ekön kan få en stor betydelse i ett framtida scenario där ön 
tillsammans med Dunsö, Saxemara båtvarv, badplats och husvagnsuppställning kan göras 
till ett begrepp inom turismen.  
 
Ön har utöver lotsutkiken andra lämpliga byggnader där det med ganska enkla medel kan 
beredas möjlighet till övernattningar, både spontana och planerade. En försiktig beräkning 
är att detta innebär en summa på 80 tkr exklusive personalkostnad. Ett samarbete mellan 
föreningar inom båt- och havsintresse samt befintlig personal inom Fritid- och kulturför-
valtningen skulle vara ett bra alternativ till att utveckla denna möjlighet.  RNS Ronneby 
Navigations Sällskap kan vara ett bra exempel på en närvarande aktiv förening. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till medborgar- förslaget och föreslår att ett 
byte av tak genomförs. Nämnden ser ingen möjlighet att inom befintlig ekonomisk ram 
utföra de föreslagna åtgärderna utan vid ett positivt beslut föreslår nämnden att en summa 
av 100 tkr tillskjuts som en grund för ett projekt alternativt att takbytet genomförs i kom-
munens regi.  
Nämnden är samtidigt gynnsamt inställd till att utveckla de föreslagna övernattningsmöj-
ligheterna och i förlängningen att området utvecklas till att bli ett namn inom turismen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S och Åke Tärntoft, C. 

Yrkanden 
Ledamot Åke Tärntoft yrkar bifall till att koppla in Blekinge museum och Saxemara båtvarv. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden avslår yrkandena till 
förmån för tjänstemannaförslaget. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiv till medborgarförslaget och föreslår att 
ett byte av tak genomförs. Nämnden ser ingen möjlighet att inom befintlig ekonomisk ram 
utföra de föreslagna åtgärderna utan vid ett positivt beslut föreslår nämnden att en summa 
av 100 tkr tillskjuts som en grund för ett projekt alternativt att takbytet genomförs i kom-
munens regi.  
 
Nämnden är samtidigt gynnsamt inställd till att utveckla de föreslagna övernattningsmöj-
ligheterna och i förlängningen att området utvecklas till att bli ett namn inom turismen.  
_____________________ 
Exp: 
Anna-Karin Sonesson 
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2012/10 

§ 11 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson angående önskemål om inkoppling av fjärrvärme i 
boulhallen   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehallen i 

Kallinge  
   

2 Handling 2012-12-04 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson angående 
önskemål om inkoppling av fjärrvärme i 
boulhallen, Anna-Karin Sonesson 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-03-06 FKN §34/2012 2012-03-08, Begäran 
om remissyttrande gällande medbor-
garförslag från Ronneby Boule Allians 
genom Arne Svensson angående öns-
kemål om inkoppling av fjärrvärme i 
boulhallen 

   

4 Handling 2012-02-27 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehallen i 
Kallinge 

   

5 Remiss ink. 2012-02-10 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson angående 
önskemål om inkoppling av fjärrvärme i 
boulhallen, Kommunstyrelsen 

   

6 Handling 2012-01-17 Ny begäran från Ronneby Bouleallians 
om inkopplad fjärrvärme till Boulehal-
len i Kallinge, Tommy Carlsson 

   

 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående begäran om remissytt-
rande gällande medborgarförslag från Ronneby Boule Allians genom Arne Svensson angående öns-
kemål om inkoppling av fjärrvärme i boulhallen. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Ronneby Bouleallians har Tommy Carlsson kommit in med ny förfrågan kring ev. 
indragning av fjärrvärme i Boulehallen Kallinge. Föreningen har under 2010 genom ett medborgar-
förslag begärt en installation men inte fått svar från kommunen. Hallen värms i nuläget av kraftiga 
fläktar. Under 2011 låg energikostnad på ca 65 000 kr och för 2012 på ca 60 000 kr. 
 
Fritid- och kulturnämnden behandlade ärendet den 8 mars 2012 och ställde sig bakom en undersök-
ning av möjligheten att koppla in fjärrvärme i Boulehallen i Kallinge. I KsAu återremitterades ären-
det. KsAu eftersöker en tydlighet gällande de ekonomiska förutsättningarna.  
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En inkoppling av fjärrvärme i Boulehallen kommer att kosta ca.375 000 kr. Förbrukning och drift 
räknat på helår kommer efter installation att kosta för beräknade 68 000 kw/55 000 kr + serviceavtal 
4 ggr/år a´1125 kr.  Den nuvarande driften som till fullo belastar föreningen kostar 60-65 000 kr per 
år. Detta innebär en driftbesparing för föreningen på 5-10 000 kr och en avskrivningskostnad på xx 
kr per år för kommunen. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser ingen besparingseffekt i en installation och avråder ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige före-
slå att medborgarförslaget avslås. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser ingen besparingseffekt i en installation och avråder ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige före-
slå att medborgarförslaget avslås. 
_____________________ 
Exp: 
Anna-Karin Sonesson 
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2013/23 

§ 12 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Åke Tärntoft om 
att bygga en Medeltids- och Framtidshall i Snäckebackens outnyttjade parkanlägg-
ning 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-30 Remissyttrande gällande Medborgarför-

slag från Åke Tärntoft om att bygga en 
Medeltids- och Framtidshall i Snäcke-
backens outnyttjade parkanläggning  

   

2 Handling 2013-01-24 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag från Åke Tärntoft om att 
bygga en Medeltids- och Framtidshall i 
Snäckebackens outnyttjade parkanlägg-
ning, Anna-Karin Sonesson 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande sammanfattning om begäran av remissyttrande 
gällande medborgarförslag från Åke Tärntoft om att bygga en Medeltids- och Framtidshall i Snäck-
ebackens outnyttjade parkanläggning. 

Sammanfattning 
Medborgarförslaget innebär en framtidshall inbyggd som en backstuga. Innehållet bör vara 
historien från medeltiden och framåt med en ekonomisk – historisk inriktning innehållande 
sjöfartens, handelns, fiskets, jordbrukets, stenhuggeriets, migrationens och turismens bety-
delse för staden och dess omgivningar. 
 
Förslaget är att tillsätta en arbetsgrupp på tre personer från näringsliv, museivärld och 
kommun. Medel skall kunna komma från stat, kommun, näringsliv och EU.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Åke Tärntoft, C. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet för yttrande till nämndens möte den 13 
mars 2013.  
_____________________ 
Exp: 
Anna-Karin Sonesson 
Lena Brorsdotter  
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2013/18 

§ 13 Ordförande för Kommunala Rådet för Funktionshinder, Kristina Valtersson, C, 
har lämnat in en skrivelse gällande tillgängligheten till Kvitterplatsen i Ronneby 
Brunnspark 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Tillgänglighet Kvitterplatsen     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Ordförande för Kommunala Rådet för 
Funktionshinder, Kristina Valtersson, C, 
har lämnat in en skrivelse gällande till-
gängligheten till Kvitterplatsen i Ronneby 
Brunnspark  

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande sammanfattning gällande skrivelse från ordfö-
randen i Kommunala Rådet för Funktionshinder, Kristina Valtersson, C, om tillgängligheten till 
Kvitterplatsen i Ronneby Brunnspark. 

Sammanfattning 
Ordföranden i Kommunala Rådet för Funktionshinder, Kristina Valtersson, har till Fritid- 
och kulturnämnden och dess ordförande Nils Ingmar Thorell lämnat en skrivelse gällande 
Kvitterplatsen i Ronneby Brunnspark och dess tillgänglighet. Kristina Valtersson pekar på 
Kvitterplatsens belägenhet högt uppe i backen samt att denna placering utestänger ett stort 
antal personer från att närvara vid olika trevliga evenemang. Den mest utsatta gruppen en-
ligt Kristina Valtersson är rullstolsbundna samt även hjärt- och lungsjuka m.fl. 
 
Kristina Valtersson konstaterar att alla inte ges möjlighet att delta. Kristina Valtersson 
skriver också att det kommit till deras kännedom att det under 2013 skall arrangeras ”all-
sångskvällar” på Kvitterplatsen.  
 
Under 2013 finns från förvaltningens sida inga planerade arrangemang på Kvitterplatsen i 
nuläget. De allsångskvällar som relateras till är inplanerade på torget som gratis- evene-
mang.  
 
I de fall där föreningar eller övriga arrangörer önskar framträda på Kvitterplatsen finns ett 
krav att arrangören skall säkerställa att alla kan närvara som vill bevittna framträdanden. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Nils Ingmar Thorell får i uppdrag att besvara skrivelsen. 
_____________________ 
Exp: 
Kristina Valtersson 
Nils Ingmar Thorell 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-0 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

2012/197 

§ 14 Samlokalisering av Turistbyrån till Huvudbiblioteket i Ronneby 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-02-11 Kostnadsuppskattning gällande  åtgärder 

huvudbiblioteket i  Ronneby kommun + 
karta 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-11-02 FKN §105/2012 2012-10-11, Samlokalise-
ring av turistbyrå till biblioteket i Ronneby 

   

3 Handling 2012-09-26 Samlokalisering av turistbyrå till bib-
lioteket i Ronneby. 

   

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar nämndens ledamöter och ersättare om kommande 
åtgärder gällande Huvudbiblioteket och Turistbyrån. 
 

Förslag till beslut 
Förvaltningschefen vill ha ett uppdrag av Fritid- och kulturnämnden om fortsatt arbete för att inför-
liva turistbyrån till huvudbiblioteket i samband med golvbyte i biblioteket. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Gudrun Johansson, SD 
och Anne-Margret Fransson Modliba, S. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar delegera till Fritid- och kulturnämndens presidium för förslag 
till Kommunstyrelsen.  
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Tommy Johansson  
Fritid- och kulturnämnden presidium
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/20 

§ 15 Förflyttning av filialbiblioteket och Musikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-11 Förflyttningar av filialbiblioteket och Mu-

sikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-23 Förslag till lokaler för Tallet och Hoby 
Scoutkår  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Förslag till lokaler för Tallet och Hoby 
Scoutkår  

   

Sammanfattning 
Under 2012 fick förvaltningschefen i uppdrag att hitta en alternativ lokal i skolan för biblioteket i 
Bräkne Hoby. Eftersom den byggnad där Musikföreningen Tallet har sin verksamhet finns på 
kommunens försäljningslista, fick förvaltningen även uppdraget att hitta alternativ lokal till musik-
föreningen. 

Förslag till lokalbyte 
Biblioteksfilialen i Bräkne Hoby flyttas till cafeterian i Sporthallen, en yta om ca 70-75 kvm. Loka-
len är väl placerad i utkanten av skolområdet, med fönsterklädd vägg vilket gör lokalen attraktiv 
och lätt att hitta för biblioteksbesökare. En parkeringsplats finns i direkt anslutning till lokalen. Sko-
lans elever har nära till biblioteket. 
 
Musikföreningen Tallet flyttar sin verksamhet till den nuvarande bibliotekslokalen, i två vånings-
plan + källare. Ytan omfattar 247 kvm på plan 1 (inkl läktare), ca 95 kvm på plan 2 och källare ca 
138 kvm. Disponibel yta är sammanlagt 480 kvm.  
I byggnaden kan rymmas minst 6 replokaler (plan 1 och 2), fritidsgårdsverksamhet på plan 1. I käl-
larplanet kan replokaler inredas under förutsättning att ytterligare en in-/utgång från källaren byggs. 
Bräkne Hoby scoutkår har också möjlighet att ha sin verksamhet på plan 1 samt förrådsutrymmen i 
källarplanet. Lokalen motsvarar inte scoutkårens önskemål fullt ut när det gäller omgivningarna. 

Tidplan  
Viss renovering utförs i cafeterian under mars/april. Biblioteket flyttas till sporthallens cafeteria 
under våren och biblioteket öppnar i sina nya lokaler i juni alt augusti 2013. 
 
Tillsammans med musikföreningen Tallet görs en bedömning av vilka renoveringar som är nödvän-
diga i deras nya lokal; i vilken utsträckning behöver olika rum ljudisoleras? 
En in-/utgång görs till källarplanet så att källaren kan användas till mer än förrådsutrymme. 
Lokalen kan tas i bruk för sitt nya ändamål senast juni 2013. 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturförvaltningen
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/31 

§ 16 Vandrarhemmet   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-02-11 STF Vandrarhem    

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om att avtalet mellan Svenska turistföreningen och 
Vandrarhemmet upphört sen en tid tillbaka. Förvaltningschefen meddelar att ny intressent har hört 
av sig och vill ha uppdrag från nämnden att arbeta fram ett nytt avtal. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Anders L Petersson, C, 
Åke Petersson, C och Håkan Robertsson, S. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet samt att förvaltningschefen 
arbetar fram ett nytt till avtal gällande Vandrarhemmet. 
_____________________ 
Exp: 
Tommy Johansson 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/160 

§ 17 Hur står det till med föreningslivet i Ronneby kommun  

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-02-11 Broschyr om hur det står till med före-

ningslivet i Ronneby kommun 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-12-05 FKN §134/2012 2012-12-06, Rapport 
gällande föreningsbesök 

   

3 Handling 2012-06-14 Föreningsbesök för Fritid- och kultur-
nämnden 2012 

   

Sammanfattning 
Från 1 januari 2011 så bildades en gemensam nämnd mellan fritidsfrågorna och kulturfrågorna. 
Senare under samma år bildades också en gemensam förvaltning. Förutom att nämnden består av 
nya ledamöter så finns det ledamöter som har varit engagerade på antingen fritidssidan eller kultur-
sidan. 
 
Behovet av kunskapsuppbyggnad är ganska stor för åtskilliga av nämndens ledamöter. 
 
Fritids- och kulturnämnden fattade beslut att under hösten 2012 genomföra ett 50-tal besök i olika 
föreningar. Målet med detta var dels att skapa goda relationer mellan föreningslivet och Fritid- och 
kulturnämnden men också låta ledamöterna i nämnden få bättre kunskaper om vilken situation som 
föreningslivet har i Ronneby kommun.  
 
Informationen vid samtalen ska leda till att Ronneby kommun tar till vara det ideella engagemanget 
för att skapa en ännu bättre kommun att leva och bo i. 
 
Både ordinarie ledamöter och ersättare har varit välkomna att delta i besöken. Överlag har dessa 
genomförts av två ledamöter i ett möte med en eller flera ledamöter i respektive föreningsstyrelse. 
Frågeställningarna har utarbetats av nämndens presidium, ordförande Nils Ingmar Thorell, 1:e vice 
ordförande Claes Diurhuus och 2:e vice ordförande Håkan Robertsson.  
 
I några få fall har inte besök genomförts av olika anledningar. Dessutom har ett besök genomförts 
av några ledamöter på eget initiativ ”Tjurkhult med fl. byar” som använder den gamla skolan i 
Tjurkhult som samlingslokal. 
 
Respektive grupp har sedan skriftligt skickat in svaren på frågorna till nämndens ordförande som 
sammanställt dokumentet. En preliminär version skickades ut i slutet av november för att ge svar på 
om ordförande uppfattat inlämnade svar på ett korrekt sätt. Därefter har materialet redigerats och 
slutligen behandlats av nämnden vid dess sammanträde 7 februari 2013. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/2 

§ 18 Delegationsbeslut 2013 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar  
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/3 

§ 19 Delgivningsärenden 2013 

Sammanfattning 
Anmälan av stöld Kallingevägen 3, kulturpedagogiskt centrum, Polismyndigheten i Blekinge län. 
 
Kommunfullmäktige § 328/2012, fastställande av budget 2013 samt plan 2014-2015. 
 
Kommunfullmäktige § 350/2012, Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, S. Till ny ersättare utses Johan 
Svedberg, S. 

Kommunstyrelsen § 31/2013, Tidplan 2013 för ekonomisk uppföljning och budgetarbete. 

Anmälan om klotter i Ronneby Sporthall, Polismyndigheten i Blekinge län. 
 
Besked från Polismyndigheten om att förundersökning inte inleds gällande stöld på Turistbyrån, 
Polismyndigheten i Blekinge län. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-02-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/4 

§ 20 Information och rapporter 

Sammanfattning 
Ledamot Peter Lindström, RP, hade ett förslag gällande förslagslåda, skyltning mm mötesplats i 
Eringsboda. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson rapporterar om följande möten gällande:  
 
Badplatser: IOGT/NTO, Saxemara IF/samhällsföreningen och Eringsboda samhällsförening. 
Samarbete/samverkan: Länsmuseet, regionen. 
Vandrarhemmet: STF, olika intressenter. 
Lokalfrågor: PRO Johannishus. 
Landsbygdspolitisk handlingsplan: Kommunbygderådet, samhällsföreningar. 
Leader: Bräkne-Hoby. 
Avtal: RBK, KSK och Tennisklubben. 
Personalgrupperna. 
Ekenäs Camping och långliggare. 
 
Planerade möten den närmaste tiden: 
 
Träff med Ronneby Brunnshotells chef Christian Mörkstedt angående Brunnsbadet. 
Internat för förvaltningschefer. 
 
Ordförande Nils Ingmar Thorell informerar om att Bowlinghallen öppnar igen på Ron samt att på 
föreningsträffen den 14 februari kommer frågan att tas upp när det gäller policy för uthyrning av 
lokaler. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Anders L Petersson, C, 
Håkan Robertsson, S, Gudrun Johansson, SD, Mats Roxling, M, Anne-Margret Fransson Modliba, 
S och tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet. 
_____________________ 
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