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Fritid- och kulturnämnden 
 
Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 - 16.10 
 
Beslutande 

Nils Ingmar Thorell (FP) Anne-Margret Fransson Modliba (S) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) Kranislav Miletic (S) 
Håkan Robertsson (S) Gudrun Johansson (SD) 
Mats Roxling (M)  
Anders L Petersson (C) Jesper Rehn (FP) Tjänstgörande ersättare 
Åke Tärntoft (C) Johan Svedberg (S) Tjänstgörande ersättare 
Peter Lindström (RP)  

 
Övriga deltagare: Lena Brorsdotter, Tommy Johansson och Annbritt Olsson 
 
Övriga deltagare, delvis: Elizabeth Olsson 
 
Utses att justera: Håkan Robertsson 
 
Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2013-03-19 
 
 
 
Sekreterare: Annbritt Olsson Paragrafer: 22-35  
 
 
Ordförande: Nils Ingmar Thorell 
  
 
Justerande: Håkan Robertsson 
 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Fritid- och kulturnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-03-13 
 
Datum för anslags uppsättande:  2013-03-20  

 
 
Datum för anslags nedtagande:  2013-04-12 

 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsförvaltningen 
 

 
Underskrift: Annbritt Olsson 
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2013/19 

§ 22 Ersättning till Musei- och hembygdsföreningen enligt avtal för 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-13 Redovisning av ersättning från Fritid- och 

kulturnämnden 2012 för drift av Mölle-
backagården, Gjuteri- och emaljmuseet, 
Modelladan, Ekholms fotoateljé och Risa-
näs skolmuseum  

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-21 Bidrag till Musei- och hembygdsförening-
en enligt avtal för 2013  

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter redogör för ersättning till Musei- och hembygdsföreningen enligt avtal 
för 2013. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Biblioteks- och kulturnämnden tecknades ett avtal 2010 mellan Ronneby Musei- och 
hembygdsförening och kulturenheten om driften av museerna Möllebackagården, Gjuteri- och 
emaljmuseet, Modelladan, Ekholms fotoateljé och Risanäs skolmuseum. 
 
Enligt avtalet skall föreningen varje år ersättas med max 92 000 kronor för administration, mark-
nadsföring och utveckling av verksamheten. Den årliga ersättningen ska enligt avtalet behandlas i 
beslutande nämnd varje år. 
 
Ronneby Musei- och hembygdsförening har lämnat en redovisning för hur ersättningen använts 
under 2012. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musei- och hembygdsförening 92 000 kronor som er-
sättning för driften av Möllebackagården, Gjuteri- och emaljmuseet, Modelladan, Ekholms fotoatel-
jé, och Risanäs skolmuseum 2013, enligt avtal.  
 
Kostnaden belastar konto C314. 

Redovisning av ersättning från Fritid- och kulturnämnden 2012 för drift av Möllebackagår-
den, Gjuteri- och emaljmuseet, Modelladan, Ekholms fotoateljé och Risanäs skolmuseum 
 
Föreningen har under året haft mellan 3 och 4 personer i FAS 3-anställning. Arbetsuppgifterna har 
bland annat varit att inventera föremålen i Modelladan och Gjuteri- och emaljmuseet, samt att be-
manna museerna under sommarens öppethållande. 
Föreningen har tecknat ett avtal med annan förening om bemanning av skolmuseet i Risanäs till en 
kostnad om 12 000 kronor. 
 
Under året har 2,5 personer i arbetsledande ställning varit anställda i nystartsjobb. Dessa personer 
har bland annat lett inventeringsarbetet. 
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Kostnader  
 

Kronor 

Bemanning av skolmuseet i Risanäs   12 000  
Nettokostnad f 2,5 tjänster 124 797 
Visit Ronneby, annons     7 500 
Kontorsmaterial     3 220 
Arvode till ordf:s adm   13 500 
 
Summa 

          
161 017 kronor 

 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musei- och hembygdsförening 92 000 kronor som er-
sättning för driften av Möllebackagården, Gjuteri- och emaljmuseet, Modelladan, Ekholms fotoatel-
jé, och Risanäs skolmuseum 2013, enligt avtal.  
 
Kostnaden belastar konto C314. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Musei- och hembygdsförening 
Ekonomienheten  
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2013/26 

§ 23 Kultur i Byarna ansöker om arrangemangsbidrag gällande en Gospelkonsert 
den 28 juli i Bräkne-Hoby kyrka 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-15 Kultur i Byarna ansöker om arrange-

mangsbidrag gällande en Gospelkonsert 
den 28 juli i Bräkne-Hoby kyrka  

   

2 Handling 2013-01-31 Kultur i Byarna ansöker om arrange-
mangsbidrag gällande en Gospelkonsert 
den 28 juli i Bräkne-Hoby kyrka, Kultur i 
Byarna 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag om Kultur i Byarnas ansökan om arran-
gemangsbidrag gällande en Gospelkonsert den 28 juli i Bräkne-Hoby kyrka. 

Sammanfattning 
Kultur i Byarna söker ett arrangemangsbidrag för att arrangera en gospelkonsert den 28 juli i Bräk-
ne-Hoby kyrka. Samma dag invigs Cykelveckan som arrangeras av föreningen Bygd i samverkan. 
Cykelveckan kommer att locka turister från hela landet till Ronneby och Karlshamn. Två körer från 
Kalmar har engagerats för konserten. 
 
Kultur i Byarna räknar med arrangemangskostnader om 29 000 kronor, förutom förtäring för kör-
medlemmarna. Ansökan kommer också att ställas till Musik i Blekinge. Om arrangörerna tillåts ta 
entré vid konserten i kyrkan är oklart. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Kultur i Byarna ett arrangemangsbidrag om 10 000 kronor för 
att arrangera gospelkonsert i Bräkne-Hoby kyrka den 28 juli. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus, M och Peter Lindström, RP. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Kultur i Byarna ett arrangemangsbidrag om 10 000 kro-
nor för att arrangera gospelkonsert i Bräkne-Hoby kyrka den 28 juli. 
_____________________ 
Exp: 
Kultur i Byarna 
Ekonomienheten 
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2013/25 

§ 24 Sommardans 2013 ansöker om bidrag i projektet "sommardans" för ungdomar i 
4 veckor under sommaren 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-08 Sommardans 2013 ansöker om bidrag i 

projektet "sommardans" för ungdomar i 4 
veckor under sommaren 2013  

   

2 Ansökan  2013-01-28 Sommardans 2013 ansöker om bidrag i 
projektet "sommardans" för ungdomar i 4 
veckor under sommaren 2013, Sommar-
dans 2013 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter och ekonom Elizabeth Olsson lämnar följande rapportering om Som-
mardans 2013 ansökans om bidrag i projektet "sommardans" för ungdomar i 4 veckor under som-
maren 2013.  

Sammanfattning 
Tre dansare/danspedagoger söker 15 000 kronor ur Fritid- och kulturnämndens medel för ungdoms-
satsningar, för att genomföra Sommardans 2013 i Blekinges kommuner. Arrangemanget har tidiga-
re genomförts i Ronneby, Karlskrona och Karlshamn men utökas 2013 till alla blekinges kommu-
ner.  
 
8 feriearbetare i varje kommun ägnar 3 sommarveckor åt repetitioner och den 4:e veckan åt före 
ställningar i hela länet. Genom audition väljs de sammanlagt 30 personerna ut som är mest lämpade. 
Verksamheten kommer att förläggas till Blekinge folkhögskola. Projektet finansieras genom bidrag 
från Region Blekinge, Dans i Sydost och Blekinge folkhögskola. Bidrag om 15 000 kronor söks i 
varje kommun. 

Bedömning 
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom projektets syfte och mål med projektet Sommardans; 
att få ungdomarna att förstå att det går att ha dans och scenkonst som yrke samt att stärka den mo-
derna dansen som konstform i Blekinge. Fritid- och kulturnämnden stöder också projektets vision; 
att Blekinge ska bli ett attraktivt län för dansare och andra scenkonstnärer att etablera sig i. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar ett bidrag om 15 000 kronor till Malin Granqvist, Anna Johans-
son och Rebecca Yates för att genomföra Sommardans 2013. Kostnaden belastar kontot för ung-
domsverksamhet. 
 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, 
Ann-Margret Fransson Modliba, S, Kranislav Miletic, S och Peter Lindström, RP. 
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Yrkanden 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, yrkar att ärendet återremitteras till sammanträdet den 
18 april. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden avslår Håkan Roberts-
son, S yrkande. 

Yrkanden 
Förste vice ordförande Claes Diurhuus, M, yrkar att företagsnamnet ska finnas med i beslutet. 

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

Tilläggsyrkanden 
Claes Diurhuus, yrkar att nämnden bifaller tjänstemannaförslaget om ersättning av 15 000 kronor. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller Claes Diurhuus 
tilläggsyrkande. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja en ersättning om 15 000 kronor till projektet Sommar-
dans 2013, att utbetalas till projektledarna via Anna Johansson Enskild firma. Projektledarna skall 
lämna en redovisning av Sommardans 2013 senast i oktober 2013 till Fritid- och kulturnämnden. 
Kostnaden belastar kontot för ungdomsbidrag. 
____________________ 
Exp: 
Projekt Sommardans 
Ekonomienheten  
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2013/23 

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

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2013-02-04 FKN §12/2013 2013-02-07, Begäran om 

remissyttrande gällande Medborgarförslag 
från Åke Tärntoft om att bygga en Medel-
tids- och Framtidshall i Snäckebackens 
outnyttjade parkanläggning 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-30 Remissyttrande gällande Medborgarför-
slag från Åke Tärntoft om att bygga en 
Medeltids- och Framtidshall i Snäcke-
backens outnyttjade parkanläggning  

   

3 Handling 2013-01-24 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag från Åke Tärntoft 
om att bygga en Medeltids- och Fram-
tidshall i Snäckebackens outnyttjade 
parkanläggning, Anna-Karin Sonesson 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande redogörelse angående begäran av remissyttrande avse-
ende medborgarförslag från Åke Tärntoft om att bygga en Medeltids- och framtidshall i Snäcke-
backens outnyttjade parkanläggning. 
 
Sammanfattning 
Medborgarförslaget innebär att en Medeltids- och framtidshall skall skildra Ronnebys historia från 
medeltiden och framåt med en ekonomisk-historisk inriktning innehållande sjöfartens, handelns, 
fiskets, jordbrukets, stenhuggeriets, migrationens och turismens betydelse för staden och dess om-
givningar. Framtidshallen borde, emligt förslagsställaren, bli en experimentverkstad för näringsli-
vets framtid i Ronneby, Blekinge och världen. 
 
Förslaget är att tillsätta en arbetsgrupp på tre personer från näringsliv, museivärld och kommun. 
Medel skall kunna komma från stat, kommun, näringsliv och EU.  

Bedömning  
I tidigare diskussioner om och förslag till ett museum i Ronneby kommun har olika förslag fram-
kommit om innehållet; i stort sett har arbetsgrupperna varit överens om att ett museum ska visa or-
tens historia men också peka på näringslivets betydelse för Ronnebys utveckling. Det innehåll som 
förslagsställaren föreslår, betydelsen av sjöfart, fiske, stenhuggeri, jordbruk m m är gemensamma 
faktorer för alla blekinges kommuner och lyfts fram i länets gemensamma museum, Blekinge mu-
seum i Karlskrona.  
 
Dagens nya museer är till stor del upplevelsemiljöer med avancerad presentationsteknik mer än 
föremålspresentationer. Ett sådant nytt museum bör byggas, men bör fungera som ett länsmuseum.  
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De olika kommunerna i länet bör lyfta fram sin särart för att stärka invånarnas kunskaper men också 
för att stärka turismen. I Ronneby finns mindre museer som kan belysa historiska händelser i Ron-
neby och som kan visa Ronnebys särart t ex Gjuteri- och emaljmuseet. Fritid- och kulturnämnden 
bedömer det inte som rimligt att inom de närmaste åren göra en sådan satsning som medborgarför-
slaget innebär. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker inte förslaget att bygga en Medeltids- och framtidshall som en 
backstuga i Snäckebacken och därmed inte heller förslaget att tillsätta en arbetsgrupp som diskute-
rar formerna för en sådan hall. 

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

Yrkanden 
Åke Tärntoft, C yrkar om att tillstyrka medborgarförslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden avslår detsamma. 
 
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns: 
 
Ja-röst för tjänstemannaförslaget genom Nils Ingmar Thorell. 
Nej-röst för Åke Tärntofts förslag. 

Omröstningsresultat 
Vid verkställd omröstning avges till protokollet, bifogad bilaga med 10 ja-röster och 2 nej-röster. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att inte tillstyrka förslaget om att bygga en Medeltids- och fram-
tidshall som en backstuga i Snäckebacken och därmed inte heller förslaget att tillsätta en arbets-
grupp som diskuterar formerna för en sådan hall. 

Reservation 
Åke Tärntoft reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande: 
 
”Ett avslag ger inte svar på frågan om en Medeltids- och framtidshall i Ronneby i en inte allt för 
avlägsen framtid. Ronneby är Blekinges äldsta stad, som borde kunna visa sin storhetstid både verk-
ligt och digitalt. Hur har Ronnebys ekonomiska historia sett ut och vilka slutsatser kan vi dra av 
dagens näringslivshistoria och vilket framtida näringsliv behöver staden för sin utveckling?  
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Vilka samarbetspartners behövs för att sätta Ronnebys nuvarande och framtida historia på kartan? 
Man kan tänka sig samspelet mellan historia och framtiden som den liggande åttans evighetssym-
bol. 
 
Med ovanstående som bakgrund föreslår jag att Förvaltningschefen och Fritid- och kulturnämndens 
presidium får i uppdrag att bevaka frågan tills den får en rimlig lösning.” 
_____________________ 
Exp: 
Anna-Karin Sonesson 
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2013/61 

§ 26 Provision på försåld konst 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-27 Provision på försåld konst     

 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående provision på försåld konst. 

Sammanfattning 
I förvaltningens utställningsverksamhet producerar kulturenheten drygt hälften av utställningarna 
under ett år. Ronneby konstförening producerar övriga utställningar. 
Konstföreningen tar 20 % i provision på all konst som säljs i deras utställningar. Kulturenhe-
ten/kommunen tar ingen provision på de konstverk som säljs på de utställningar som produceras av 
kommunen. 
 
Fritid- och kulturnämndens presidium föreslår att kommunen fr o m 23 mars 2013 tar ut en provi-
sion på 20% på konst som säljs i de utställningar som produceras av kommunen/kulturenheten. In-
täkterna från provisionen kommer att tillföras kontot för inköp av konst. 
Motiveringen är att kulturenheten och Ronneby konstförening skall ha samma marknadsmässiga 
förutsättningar gentemot konstnärer som erbjuds ställa ut i Kulturcentrums konsthallar. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen kommer från och med den 23 mars att ta 20 % i provision på försåld 
konst i de utställningar som produceras av kulturenheten. Undantag görs för de utställningar där 
kontrakt redan tecknats med utställare. Intäkterna från provisionen kommer att tillföras kontot för 
inköp av konst. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen kommer från och med den 23 mars att ta 20 % i provision på försåld 
konst i de utställningar som produceras av kulturenheten. Undantag görs för de utställningar där 
kontrakt redan tecknats med utställare. Intäkterna från provisionen kommer att tillföras kontot för 
inköp av konst. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten  
Lena Brorsdotter  
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2011/126 

§ 27 Brunnsvallen - ny damm    

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-05 Brunnsvallen - ny damm     

2 Handling 2012-11-13 Kommunfullmäktige § 307/2012, Anhållan 
från Ronneby Miljö & Teknik AB avseende 
rivningslov och markanvändningslov gäl-
lande fastigheten Ronneby 24:18, 
Brunnsvallen 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-09-10 FKN §93/2012 2012-09-13, Begäran 
om yttrande från Kommunstyrelsens 
arbetsutskott gällande rivnings- och 
markanvändningslov av fastigheten 
Ronneby 24:18, Brunnsvallen 

   

4 Handling 2012-09-03 Remissyttrande kring Ronneby Miljötek-
niks anhållan om Rivningslov och mark-
användningslov fastigheten Ronneby 
24:18 (Brunnsvallen) 

   

5 Handling 2012-08-29 Begäran om yttrande från Kommunstyrel-
sens arbetsutskott gällande rivnings- och 
markanvändningslov av fastigheten Ron-
neby 24:18, Brunnsvallen 

   

6 Beslut allmänt ärende 2012-01-03 FKN §99/2011 2011-10-05, Dagvat-
tendamm och flyttning av B-plan gäl-
lande Brunnsvallen 

   

7 Handling 2011-09-26 Dagvattendamm och flyttning av B-
plan gällande Brunnsvallen 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Brunnsvallen - ny 
damm. 

Sammanfattning 
Miljöteknik ämnar anlägga en dagvattendamm på fastigheten Ronneby 24:18 på samma plats som 
isbanan var belägen. Dammen skall ha ett maxdjup på 1,0 m och en yta på 2150m2. En ritning över 
tänkt placering är distribuerad. 
 
Nämnden har tidigare lämnat följande remissyttrande kring Ronneby Miljötekniks anhållan om 
Rivningslov och markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18 (Brunnsvallen)  
1. Den gräsyta/träningsyta som enligt förslaget försvinner skall återskapas i direkt anslutning till 
damm eller bef. planer. 
2. Den isolering (isbanan) som fortsatt löper risk att ligga kvar bör tas bort. 
3. Den tänkta dammen blir en möjlighet att utveckla skate- intresset. Det går att i dammen placera 
olika gjutna ramper mm. Nämnden ser detta som en mycket intressant tanke. 
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Kommunstyrelsen har beviljat Miljöteknik markanvändningslov samt rätt att riva berörda byggna-
der. Kommunstyrelsen har också gett Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utreda framtida möj-
liga verksamheter på dammens botten. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att:  

- utreda framtida användningsområden för dammen och dess botten 
- utredning ska ske tillsammans med ungdomarna i kommunen 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Claes Diurhuus, M och 
Håkan Robertsson, S. 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Claes Diurhuus, M, yrkar på avstyrkande av en Skatebana på dammens bot-
ten. 
 
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Fritid- och kulturnämnden 
bifaller ordförandes yrkande. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar uppdra åt förvaltningen att utreda framtida användningsområden 
för dammen och dess botten samt att utredning ska ske tillsammans med ungdomarna i kommunen 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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2013/60 

§ 28 KRIF-hockey hemställer om is vid eventuella playoffmatcher i mars och even-
tuellt i april månad 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-05 Extra uppfrysning Kockumhallen     

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-01 Sammanställning extra kostnader för 
KRIF vid tidigare uppfrysning  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-01 Extra uppfrysning Kockumhallen     
4 Handling 2013-02-27 KRIF-Hockey hemställer om att ha is vid 

eventuella playoffmatcher i mars och 
eventuellt i april månad, KRIF-Hockey 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson lämnar följande redogörelse 
angående KRIF-hockeys hemställan om is vid eventuella playoffmatcher i mars och eventuellt i 
april månad. 

Sammanfattning 
Krif-hockey hemställer om is vid eventuella playoffmatcher i Mars månad och om man skulle gå 
vidare till kval till allsvenskan även under april månad. Föreningen önskar att kommunen ställer sig 
positivt till att hjälpa föreningen med kostnaderna kring hallhyran/ förlängning av att hålla isen och 
vaktmästeriet. Föreningen har som alternativ åka till Karlskrona och spela både borta- och hemma-
matcher i Telenor Arena. 
 
Gällande uppstarten av hockeysäsongen 2013/2014 som börjar måndag vecka 32 med Sommar-
hockey för tredje året i rad, en aktivitet som föreningen säger vara mycket uppskattad runt om i söd-
ra Sverige. Runt 100 ungdomar kommer i fem dagar för att utöva sin favoritsport. Både tjejer och 
killar! Även elitseriespelare som NHL-spelare har varit på besök vilket enligt föreningen också varit 
mycket uppskattat av ungdomarna, ledare och besökare till Sommarhockeyn. Representationslag 
går på isen för att starta sin försäsong till div eventuellt allsvenskan. Här hoppas föreningen också 
att kommunen ska ställa upp med kostnader för detta evenemang och till vårt representationslag när 
det gäller kostnaderna kring hallhyra och uppfrysning av isen och vaktmästarna. Föreningen är vil-
liga att ställa upp med personal som hjälper till vid uppfrysning och även vad det gäller att iord-
ningställa Kockumhallen vid behov.  
 
Tidigare beslut i nämnden gällande uppfrysningstider är vk 35 – vk 11. Utanför denna period gäller 
full kostnadstäckning. Äskandet av extra tid genererar en kostnad på totalt 90 300 kr för föreningen. 
I denna kostnadsberäkning är inte hänsyn taget till föreningens eventuella extra hjälp i anläggning-
en. Playoffmatcher är inte aktuella under våren 2013. 

Sammanställning extra kostnader för KRIF vid tidigare uppfrysning 
Ord. uppfrysningstid är vk 35 – 11. Säsongen 2012/13 innebär detta 27 augusti 2012 – 17 mars 
2013. 
 
Säsongen 2013/14 26 augusti 2013 – 16 mars 2014 
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A-truppens begäran om extra uppfrysning från den 5 aug (v 32) 
21 dagar extra uppfrysning x 3500 kr = 73 500 kr+ vaktmästarkostnader (4h/dg). = 16 800 kr 
 
Total extra kostnad för KRIF vid önskemål om tidigare uppfrysning blir: 
73 500 kr energi mm + vaktmästarkostnad 16 800 kr.        
 
SUMMA 90 300 kr  
 
Extra uppfrysningsperiod på grund av kvalspel  
Vk 12 18 mars – vk 14 5 april. 
19 dagar extra uppfrysningstid x 3500 kr = 66 500 kr + vaktmästarkostnader 19000 kr (5hdg)  
 
SUMMA 85 500 kr 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att den framräknade kostnaden på 90 300 kr debiteras förening-
en vid extra uppfrysning för inledningen av säsongen 2013/14.  
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att den framräknade kostnaden på 90 300 kr debiteras förening-
en vid extra uppfrysning för inledningen av säsongen 2013/14.  
_____________________ 
Exp: 
KRIF-hockey 
Ekonomienheten  
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2013/68 

§ 29 Lokalt aktivitetsstöd - Bidrag 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-06 Föreningsbidrag aktivitetsstöd    

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-06 Lokalt aktivitetsstöd     

3 Handling 2013-03-06 Lokalt aktivitetsstöd - Bidrag    

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående lokalt aktivitetsstöd. 

Sammanfattning 
I samband med bidragshanteringen 2012 tog Fritid- och kulturnämnden beslut att införa två redo-
visningstillfällen gällande LOK – stöd. Första tillfället den 15 februari för hösten och andra tillfället 
den 15 augusti för våren. Helt i enighet med de statliga redovisningstillfällena.  
 
Vid denna förändring av redovisningstillfällena blir konsekvensen första året (2013) att den 15 feb-
ruari redovisas hela 2012 och vid den 15 augusti redovisas våren 2013.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om utbetalning av lokalt aktivitetsstöd enligt lista. 
 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om utbetalning av lokalt aktivitetsstöd enligt bilaga 1. 
_____________________ 
Exp: 
Sökande föreningar 
Ekonomienheten 
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2011/75 

§ 30 Kameraövervakning Brunnsbadet    

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-05 Kameraövervakning Brunnsbadet     

2 Handling 2011-03-21 KF § 47/2011 Beslut att ge Fritid- och 
Kulturnämnden i uppdrag att ansöka om 
tillstånd för kameraövervakning avseende 
Ronneby Brunnsbad, Kommunfullmäktige 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående kameraövervakning 
på Brunnsbadet. 

Sammanfattning 
Efter en motion från Folkpartiet Liberalerna i Ronneby har Kommunfullmäktige beslutat ge Fritid- 
och kulturnämnden i uppdrag att söka tillstånd för kameraövervakning på Brunnsbadet. Detta med 
anledning av tidigare incidenter på området.  
 
Under Brunnsbadets säsong 2011 och 2012 har det inte varit några incidenter av allvarligare art. 
Fritid- och kulturförvaltningen ser inget behov i nuläget av kameraövervakning på Brunnsbadet 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ha en beredskap för att söka till-
stånd för kameraövervakning om situationen på Brunnsbadet förändras. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ha en beredskap för att söka till-
stånd för kameraövervakning om situationen på Brunnsbadet förändras. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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2013/5 

§ 31 Plan för uppföljning av ekonomi och verksamhet för Fritid- och kulturnämnden 
2013   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-18 Plan för uppföljning av ekonomi och verk-

samhet för  

Fritid- och kulturnämnden 2013 

 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson och kulturchef Lena Brorsdotter föredra ärendet gällande plan 
för uppföljning av ekonomi och verksamhet för Fritid- och kulturnämnden 2013. 

Sammanfattning 
Uppföljning av Ekonomi 
 
Februari  Bokslut 2012 

Internbudget 2013 
Äskande inför kompletteringsbudget 2013 
 

 

Mars  Planering av budget 2014-2015 inkl 2 % redu-
cering + mål 
 

 

April Verksamheten sammanställer Tertial I Avstämning med  presidi-
et, ärende i FoK 15 maj 
 

Maj  Förslag till budget 2014-2015 samt förslag till 
2 % reducering + mål 

Presentation i  FoK 15 maj 
för vidare diskussion i 
partigrupperna 
 

Juni  Förslag till budget 2014-2015 samt förslag till 
2 % reducering + mål  
 

Beslut i FoK 5 juni 

Augusti  Verksamheten sammanställer Tertial II Avstämning med presidi-
et, ärende i FoK 12 sep 
 

Sep/okt Beredskap för Ks Budgetberedning  
 

December  Internbudget 2014  Beslut i FoK 5 dec 
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Uppföljning av verksamhet 2013 
 
Jan- dec Uppföljning av verksamheten kontinuerligt i 

förvaltningens ledningsgrupp 
 

Möten 1 gång/månad 

Feb/mars Bokslut 2012, redovisning från verksamheten 
Diskussion av verksamhetsmål 2013 
 

 

April/maj Tertial I 
Planering av budget 2014-2015 med 2% redu-
cering samt diskussion om mål 
 

 

Augusti Tertial II 
 

 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera ärendet till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Ekonomienheten  
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2013/6 

§ 32 Tilldelning av tider i Ronneby Sporthall   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-07 Skrivelse från Ronnebyflickornas IF an-

gående tilldelning av tider i Ronneby 
Sporthall, Ronnebyflickornas IF 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-09 Angående kontrakt för vårterminen 2013 
avseende Ronnebyflickornas IF  

   

3 Handling 2013-01-09 Ronnebyflickornas IF:s skrivelse om 
kontrakt för vårterminen 2013 i Ron-
neby Sporthalls A-sal, Ronnebyflick-
ornas IF 

   

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om en inkommen skrivelse från Ronnebyflickornas 
IF: styrelse samt tilldelning av tider i Ronneby Sporthall.  
 

Deltar i debatten  
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell; FP, tjänstgörande ersättare Jesper Rehn, FP, Hå-
kan Robertsson, S och Claes Diurhuus, M. 
 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar enhälligt stå bakom förvaltningschefens information om tilldel-
ning av tiderna i Ronneby Sporthall. Nils Ingmar Thorell får i uppdrag att besvara föreningen Ron-
nebyflickornas IF:s skrivelse. 
_____________________ 
Exp: 
Ronnebyflickornas IF 
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2013/2 

§ 33 Delegationsbeslut 2013 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 
_____________________ 
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2013/3 

§ 34 Delgivningsärenden 2013 

Sammanfattning 
Blekinge Tingsrätt, underrättelse av konkursgäldenär 
 
Kommunfullmäktige § 3/2013, anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritid- och 
kulturnämnden, Anders Wrenne, M 
 
Kommunfullmäktige § 5/2013, anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och 
kulturnämnden Malin Norfall, S, till ny ledamot utses Kranislav Miletic, S 
 
Kommunfullmäktige § 24/2013, besvarande av medborgarförslag från Karin Svensson med flera 
angående byggande av Sporthall i Listerby i direkt närhet av Listerbyskolan 
 
Kommunfullmäktige § 27/2013, besvarande av medborgarförslag från Bosse Nilsson angående tre 
problem vid Brunnsvallsområdet 
 
Kommunfullmäktige § 34/2013, besvarande av medborgarförslag från Bengt Mauritzson gällande 
den nya politiska ledningen – Alliansen – ska verka för att nämnders sammanträden blir offentliga, 
öppna för kommunens invånare 
 
Kommunfullmäktige § 39/2013, Fyllnadsval efter Anders Wrenne, M. Till ny ersättare utses Mag-
nus Persson, M 

 Polismyndigheten i Blekinge län, anmälan och underrättelse om beslut gällande skadegörelse på 
Ronneby Sporthall, brottet går inte att utreda 

Polismyndigheten i Blekinge län, anmälan gällande skadegörelse på Ronneby Sporthall 

Polismyndigheten i Blekinge län, underrättelse om beslut gällande skadegörelse på Ronneby Sport-
hall, utredning inleds inte 

Polismyndigheten i Blekinge län, anmälan om skadegörelse på Kallinge Sporthall 

Polismyndigheten i Blekinge län, anmälan om försök till inbrott på Bygdegård 

Polismyndigheten i Blekinge län, anmälan om försök till stöld på Ronneby Sporthall 

Polismyndigheten i Blekinge län, anmälan om skadegörelse på Kallinge Sporthalls bad 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokollet. 
_____________________ 
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2013/4 

§ 35 Information och rapporter 

Sammanfattning 
Kultursekreterare Kirsti Emaus informerar om EU-projektet Artline som tilldelats utmärkelsen som 
”Flagship” vilket innebär att projektet kan ses som ett föredöme när det gäller projektarbete och 
reslutat. Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare är glad och stolta över utmärkelsen. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson rapporterar om följande möten, badplatser/avtal med mera. 
 
Jämshög Folkhögskola. Kontakt tagen kring möjligheten att utbilda/förkovra fritidsledarna till en 
gemensam plattform. 
Allmänt- och andra möten kring Hoby bibliotek, Tallet och Scouterna. 
Träff med företrädare på F17 gällande crossen.  
Landsbygdspolitisk handlingsplan. Möten med kommunbygderåd och samhällsföreningar. 
Sportlov. Besök vid aktiviteter. 
Vandrarhemmet. Klart med Pehr Andersson. 
Bokslutsgenomgång. Bra presentationer. 
Ridled. Ny ridled i Kolshult genom leader projekt. 
RUS samtal pågår. 
 
Badplatser /avtal nulägesrapport 
Ekenäs badplats - Handbollsklubben. Ska även sköta ”after school” och tillsyn sporthall Ronneby 
Kuggeboda badplats – Kuggeboda samhällsförening. 
Skörjesjöns badplats – Backaryd samhällsförening 
Saxemara inre & yttre badplats – Saxemara IF. Även husvagnsuppställning. 
Slättanäs badplats – Listerby samhällsförening. Även pulkabacke, leder mm. 
Lilla Galtsjön – Belganets samhällsförening. 
Slätthammar badplats – Länstyrelsen. 
Åsjön badplats – Eringsboda samhällsförening. Även biblioteks tjänst  
Härtorpssjöns badplts – Fredriksberg BK. 
Milligane- & Gökalv badplatser – Aspans /IOGT NTO 
Mollsjön& Röabysjön ej klara. 
Tennisbanor Brunnsparken – Tennisklubben. 
 
Kulturchef Lena Brorsdotter informerar om två utbildningsdagar för fritidsledare om hbtq-frågor 
som anordnas i samarbete med Ungdomsstyrelsen och RFSL. Se bilaga 2. 
 
Åke Tärntoft, C har frågor om Tennishallen, Saxemara IF och Lugnevi bandybana. 
 
Peter Lindström, RP informerar om Regionteaterns föreställning, Den som lever får dö, på Regina-
lokalen i Backaryd. 
 
Claes Diurhuus, Håkan Robertsson och Tommy Johansson informerar om att de deltagit på ett möte 
med olika föreningar i Bräkne-Hoby om lämpliga lokaler för biblioteket och Tallet. 
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Inför den fortsatta behandlingen av lokaler i Bräkne-Hoby lämnade Håkan Robertsson in ett förslag 
till beslut enligt bilaga 3. Skrivelsen kommer att behandlas i den fortsatta hanteringen av ärendet. 
 
Fråga från Håkan Robertsson om fritidsgårdarna.  
 
Lena Brorsdotter informerade om överläggningar med fritidsgårdarna i kommunen.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Gudrun Johansson SD, Peter Lindström, RP, 
Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, tjänstgörande ersättare Jesper Rehn, FP, Åke Tärntoft, C 
och Anders L Petersson, C. 
 

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

 
 
 
 
 



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

 
Sida 1  
Datum  2013-03-13 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 25 § § Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Nils Ingmar Thorell FP X X          

 2. Claes Diurhuus-Gundersen M X X          

 3. Håkan Robertsson S X X          

 4.  Robin Jonasson M ---           

 5.  Mats Roxling M X X          

 6.  Anders L Petersson C X  X         

 7.  Åke Tärntoft C X  X         

 8.  Peter Lindström RP X X          

 9.  Anders P Petersson S ---           

10.  Anne-Margret Fransson 

Modliba 
S X X          

11.  Kranislav Miletic S X X          

12. Angela Leyton V ---           

13. Gudrun Johansson SD X X          

              

 Ersättare              

  1.  Christoffer Stenström M            

  2. Mathilda Karlsson M            

  3. Magnus Persson M            

  4. Lars Jolin C            

  5. Hillevi Andersson C            

  6.  Jesper Rehn FP X X         Tj ers 

  7. Liinda Ronnestad RP            

  8.  Åsa Cederberg S            

  9. Marcus Rosander S            

10. Ann-Margret Olofsson S            

11. Johan Svedberg S X X         Tj ers 

12. Niels Elley MP            

13. Tomas Lund SD            

2013-03-08   10    2 
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