
  1(32) 
 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-04-18 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 
Fritid- och kulturnämnden 
 
Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 - 17.00 
 
Beslutande 

Nils Ingmar Thorell (FP) Kranislav Miletic (S) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) Gudrun Johansson (SD) 
Håkan Robertsson (S) Magnus Persson (M) Tj ers för Peter Lindström (RP) fr o m § 47 
Mats Roxling (M) Christer Stenström (M) Tj ers för Robin Jonasson (M) 
Anders L Petersson (C) Niels Elley (MP) Tj ers för Angela Leyton (V) 
Åke Tärntoft (C) Jesper Rehn (FP), Ersättare 
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2012/265 

§ 36 Information av Internationelle samordnare Johan Sandevärn gällande Interna-
tionell strategi för Ronneby kommun   
 

Sammanfattning 
Internationelle samordnare Johan Sandevärn informerar Fritid- och kulturnämndens ledamöter och 
ersättare om Internationell strategi för Ronneby kommun.  
Johan Sandevärn pratade bland annat om varför kommunen ska ha en intern strategi? Sätta kommu-
nen i ett större sammanhang, lokala kontra internationella mål, arbetssätt med mera.  
 
Begäran om remissyttrande gällande Internationell strategi för Ronneby kommun kommer att be-
handlas på nämndens möte den 15 maj 2013. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Anders P Petersson, (S), Håkan Roberts-
son, (S) och Peter Lindström, (RP). 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2013/124 

§ 37 Information av Folkhälsosamordnare Sofie Ceder gällande LUPP- lokal uppfölj-
ning av ungdomspolitiken 2012   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-09 Ung i Ronneby (Fritid) LUPP- lokal upp-

följning av ungdomspolitiken 2012 
   

 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder informerar Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare-
gällande LUPP- lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2012.   

Sammanfattning 
LUPP – enkäten (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en enkät som vänder sig till ungdomar 
13-25 år. I Ronneby riktades hösten 2012 enkäten till de elever som gick i årskurs 8 i grundskolan 
och årskurs 2 på gymnasiet. Enkäten handlar om ungdomars syn på fritidsutbud, situationen i sko-
lan, inflytande, arbete, hälsa, trygghet, och vilka framtidsplaner unga i kommunen har. 
 
Enkäten är framtagen av Ungdomsstyrelsen för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kun-
skap om sina unga för att utveckla ungdomspolitiken på det lokala planet. Att genomför LUPP är 
för kommuner frivilligt men många kommuner gör den regelbundet, då det är en bra indikator på 
hur unga upplever sitt liv och hur det är att vara ung i de kommuner man bor och lever i.  
 
Ronneby har tidigare genomför enkäten 2005 och 2008. Under 2012 deltog 44 kommuner, vilket är 
ett rekord. Materialet har bearbetats med hjälp av Ungdomsstyrelsens analysverktyg w- lupp.  
I Ronneby är syftet att materialet i denna rapport ska användas som underlag för diskussion och 
samtal i olika sammanhang. Rapporten ska kunna vara en del i politikers och tjänstemäns besluts-
underlag och långsiktiga planering i frågor som rör barn och ungdomar.    
 
Begäran om remissyttrande gällande LUPP-enkäten 2012, lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
kommer att behandlas på nämndens möte i juni. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils Ingmar Thorell, (FP), Anders P Petersson, (S), Håkan Robertsson, (S) samt 
ersättarna Jesper Rehn (FP) och Johan Svedberg (S). 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2013/125 

§ 38 Information av Bibliotekarie Liselott Mathisson gällande bibliotekets nya hem-
sida Arena 

Sammanfattning 
Bibliotekarie Liselott Mathisson informerar om bibliotekets nya hemsida Arena som startade den 16 
april 2013. Tretton kommuner i Kronoberg och Blekinge är involverade tillsammans.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Håkan Robertsson, (S), Peter Lindström, 
(RP), Claes Diurhuus, (M) samt ersättarna Jesper Rehn, (FP) och Johan Svedberg (S). 

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

§ 39 Förslag till ändring av budget 2013 med hänsyn tagen till överföring av objekt 
från Fritid- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen, Tekniska förvaltningen    

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-11 Förslag till ändring av budget 2013 med 

hänsyn tagen till överföring av objekt från 
Fritids- och kulturnämnden till Kommun-
styrelsen, Tekniska förvaltningen  

   

 
 
Projektledare Per Engkvist redovisar förslag till ändring av budget 2013 med hänsyn tagen till över-
föring av objekt från Fritid- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen - Tekniska förvaltningen. 

 

Sammanfattning 
Tekniska förvaltningen ska inom kommunen vara ägare till mark, anläggningar och fastig-
heter. För att möjliggöra detta ska ett antal anläggningar föras över från Fritids- och kultur-
förvaltningen till Tekniska förvaltningen. 

  

 

Bedömning 
I samband med att objekt förs över från Fritids- och kulturförvaltningens ansvar till Tekniska för-
valtningen ansvar erfordras justering av budgeten för 2013. Kostnader och intäkter fördelade på 
objekt som förs över framgår av nedanstående tabell. Förutom justering av budgeten ska Fritids- 
och kulturförvaltningen redovisa rutiner för arbetsuppgifter som ansvaret omfattar samt överlämna 
dokumentation vad gäller service, underhåll, miljötillstånd m.m. 
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Budgetförflyttningar 

Tekniska 
förvaltningen

Fritids- och
kulturförvaltningen

Karlsnäsgården Kap. kostnader 225 000 kr -225 000 kr
Tas ut i internhyra -225 000 kr 225 000 kr

0 kr 0 kr

Elljusspåret Brunnsskogen Drift 30 000 kr -30 000 kr
Energi 10 000 kr -10 000 kr
Arb kostn 6 000 kr -6 000 kr

46 000 kr -46 000 kr

Karö-Ekenäs
Villa Vassen Internhyra upphör 463 000 kr -463 000 kr

Ekenäs-Karöbryggorna Kap. kostnader 150 000 kr -150 000 kr
Drift/planerat underhåll 200 000 kr -200 000 kr

350 000 kr -350 000 kr

Karöstugby Internhyra upphör 187 000 kr -187 000 kr
Kap. kostnader 685 000 kr -685 000 kr

872 000 kr -872 000 kr

Karöline och pontonbåt Kap. kostnader 108 000 kr -108 000 kr
Skatt o försäkring 31 000 kr -31 000 kr
Drift/planerat underhåll 94 000 kr -94 000 kr
Köp av trafik 200 000 kr -200 000 kr
Arb kostn 9 000 kr -9 000 kr

442 000 kr -442 000 kr

2 127 000 kr -2 127 000 kr

Mark Saxemara IP Kap. kostnader 154 000 -154 000

Vandrarhemmet 
(Rydenska/Lindahlska villorna) Internhyra upphör 503 000 kr -503 000 kr
  Externhyror -150 000 kr 150 000 kr

353 000 kr -353 000 kr  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden respektive Kommunstyrelsen förslår att Kommunfullmäktige beslutar att 
i budgeten för 2013 omfördela 2 680 000 kr från Fritid- och kulturförvaltningens budget till Kom-
munstyrelsen, Tekniska förvaltningens budget fördelade enligt ovanstående tabell samt att i sam-
band med överlämning Fritid- och kulturförvaltningen redovisar rutiner för arbetsuppgifter som 
ansvaret omfattar och överlämnar dokumentation vad gäller service, underhåll, miljötillstånd m.m. 
 

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

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, (FP) yrkar bifall till eget förslag om undantag för Vandrarhemmet. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att Kommunfullmäktige beslutar att i 
förslag till budgetförflyttning undantas Vandrarhemmet med internhyra -503 000 kr och externhyra 
150 000 kr. Budgeten för 2013 omfördelas med 2 330 000 kr från Fritid- och kulturförvaltningens 
budget till Kommunstyrelsen och Tekniska förvaltningens budget.  
 
I samband med överlämning skall Fritid- och kulturförvaltningen redovisa rutiner för arbetsuppgif-
ter som ansvaret omfattar och överlämnar dokumentation vad gäller service, underhåll, miljötill-
stånd med mera. 
_____________________ 
Exp: 
Per Engkvist 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 
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2011/47 

§ 40 Fritid- och kulturnämnden har fått i uppdrag att sätta upp en minnesplakett 
över Tommy Körbergs framträdande på Kvitterplatsen i Brunnsparken samt att ar-
beta fram kriterier och ansvara för att framstående personer med anknytning till 
kommunen uppmärksammas likadant    

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-04 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 2013-04-03 Förslag från arbetsgruppen gällande upp-
sättning av minnesplaketter i Brunnspar-
ken 

   

3 Beslut allmänt ärende 2013-02-04 FKN §8/2013 2013-02-07, Arbets-
gruppens förslag till att framstående 
personer med anknytning till Ronneby 
kommun uppmärksammas på ett för-
tjänstfullt sätt 

   

4 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  

   

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

   

6 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 

   

7 Handling 2012-01-24 Arbetsgruppens förslag till att fram-
stående personer med anknytning till 
Ronneby kommun uppmärksammas 
på ett förtjänstfullt sätt 
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8 Beslut allmänt ärende 2011-05-03 FKN §44/2011 2011-04-07, FK-

nämnden har fått i uppdrag att sätta 
upp en minnesplakett över Tommy 
Körbergs framträdande på Kvitterplat-
sen i Brunnsparken samt att arbeta 
fram kriterier och ansvara för att fram-
stående personer med anknytning till 
kommunen uppmärks... 

   

9 Handling 2011-02-22 Kommunfullmäktige § 330/2010, Be-
svarande av motion från Centerpartiets 
kommunfullmäktigegrupp genom 
kommunfullmäktigel Kenneth Micha-
elsson med förslag att Ronneby kom-
mun namnger Kvitterplatsen i Brunns-
parken till "Tommy Körbergs sång- 
och kvitterplats", Fritid- och turist-
nämnd 

   

10 Handling 2011-02-22 Bok-nämnden har fått i uppdrag att 
sätta upp en minnesplakett över Tom-
my Körbergs framträdande på Kvitter-
platsen i Brunnsparken samt att arbeta 
fram kriterier och ansvara för att fram-
stående personer med anknytning till 
kommunen uppmärksammas likadant, 
Kommunfullmäktige 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut angående minnesplaketter 
över framstående personer med anknytning till kommunen ska placeras ut i Brunnsparken. 

Sammanfattning 
Den av Fritid- och kulturnämnden utsedda arbetsgruppen med uppdrag att utse kriterier för 
vem som skulle uppmärksammas med minnesplakett vid Brunnskvittret har föreslagit att 
12 minnesplaketter placeras ut. Arbetsgruppen har också lämnat förslag på 12 personer 
som bör uppmärksammas. 

Bedömning 
Att placera 12 minnesplaketter intill eller i närheten av Kvitterplatsen i Brunnsparken kan 
inte göras utan att diskutera utformningen av plaketterna. Dessa kan antingen placeras på 
olika sätt. Utformningen måste göras estetiskt tilltalande så att plaketterna och placeringen 
passar in i miljön. Kostnaden för utförande och montering får ej överstiga 10 000 kronor. 
Förvaltningen bör få i uppdrag att i samråd med Tekniska förvaltningen hitta en lämplig 
utformning och montering av plaketterna.. Uppdraget bör också omfatta en estetisk be-
dömning. I den händelse antalet föreslagna plaketter inte ryms inom budget eller av este-
tiska skäl inte kan placeras ut bör Fritid- och kulturförvaltningen få ansvaret för ett urval 
av namn och plaketter. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avsätta max 10 000 kronor för skyltning vid Brunns-
kvittret samt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en estetisk och praktisk bedömning av 
utformning och placering samt att vid behov göra ett urval av de föreslagna namnen för att 
budgetramen ska hållas. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Åke Tärntoft, (C), Gudrun Johansson, (SD) 
samt ersättare Johan Svedberg (S). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, (FP), yrkar bifall till tjänstemannaförslaget samt ett tillägg till be-
slutet om att arbetsgruppen skall entledigas från sitt uppdrag.  

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avsätta max 10 000 kronor för skyltning vid Brunns-
kvittret samt att ge förvaltningen i uppdrag att göra en estetisk och praktisk bedömning av 
utformning och placering samt att vid behov göra ett urval av de föreslagna namnen för att 
budgetramen ska hållas.  
 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att entlediga arbetsgruppen från sitt uppdrag. 
_____________________ 
Exp: 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Ekonomienheten  
Arbetsgruppen
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2013/102 

§ 41 Föreningen Horsahallens Gille ansöker om arrangemangsbidrag gällande pro-
jekt Lyckå Kammarmusik Festival under festivalveckan 30 juni - 7 juli 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-03 Föreningen Horsahallens Gille ansöker 

om arrangemangsbidrag gällande projekt 
Lyckå Kammarmusik Festival under festi-
valveckan 30 juni - 7 juli  

   

2 Handling 2013-03-26 Föreningen Horsahallens Gille ansöker 
om arrangemangsbidrag gällande projekt 
Lyckå Kammarmusik Festival under festi-
valveckan 30 juni - 7 juli, Föreningen Hor-
sahallens Gille 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Föreningen Horsahal-
lens Gille ansökan om arrangemangsbidrag gällande projekt Lyckå Kammarmusik Festival under 
festivalveckan 30 juni - 7 juli. 

Sammanfattning 
Föreningen Horsahallens gille söker tillsammans med Lyckå kammarmusikfestival 40 000 
kronor i arrangemangsbidrag för sommarens arrangemang i Ronneby. 
 
Tre konserter planeras i Ronneby kommun under festivalveckan 30 juni – 7 juli 2013. Ar-
rangemangen är Lyckå 30 år och Göholms flygel 100 år, Lyckåakademien på Göholm – 
möten mellan svenska, norska och litauiska studenter från musikhögskolorna i Stockholm 
och Vilnius – samt en konsert i Johannnishus slotts stenlada med Beethovens 9:e symfoni 
på programmet.  
 
I ansökan redovisas beräknade kostnader till 453 480 kronor och beräknade intäkter till 
samma belopp. På intäktssidan är 40 000 kronor från Fritid- och kulturnämnden medräk-
nade. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Horsahallens gille och Lyckå kammarmusikfestival ett 
bidrag om 30 000 kronor för att arrangera konsert vid Johannishus slott och för konserter 
på Göholm under festivalveckan 30 juni-7 juli 2013. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP) och Peter Lindström, (RP). 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Horsahallens gille och Lyckå kammarmusik-
festival ett bidrag om 30 000 kronor för att arrangera konsert vid Johannishus slott och för 
konserter på Göholm under festivalveckan 30 juni-7 juli 2013. Bidraget debiteras konto 
nummer: C 314. 
_____________________ 
Exp: 
Horsahallens gille och Lyckå kammarmusikfestival 
Lena Brorsdotter  
Ekonomienheten 
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2013/69 

§ 42 Konstrundan i Blekinge ansöker om bidrag till 2013 års konstrunda 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-18 Konstrundan i Blekinge ansöker om bi-

drag till 2013 års konstrunda  
   

2 Handling 2013-03-07 Konstrundan i Blekinge ansöker om bi-
drag till 2013 års konstrunda, Konstrun-
dan i Blekinge 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Konstrundan i Ble-
kinges ansökan om bidrag till 2013 års konstrunda. 
 

Sammanfattning 
Föreningen Konstrundan i Blekinge söker bidrag för att arrangera Konstrundan i Blekinge 
2013. 

Bedömning 
Konstrundan i Blekinge är ett regionalt arrangemang och bidrag ges från Region Blekinge. 
Ronneby kommun upplåter lokal för den fasta utställningen under ca en vecka vid samma 
tidpunkt som konstrundan genomförs. Utställningen bemannas av ordinarie personal i Kul-
turcentrums konsthall. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden avslår föreningen Konstrundan i Blekinges ansökan om bidrag 
med motiveringen att arrangemanget finansieras med regionala medel. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå föreningen Konstrundan i Blekinges ansökan 
om bidrag med motiveringen att arrangemanget finansieras med regionala medel. 
_____________________ 
Exp: 
Konstrundan i Blekinge 
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2013/108 

§ 43 Utställningsersättning 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-04 Utställningsersättning     

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående utställningsersättning. 
 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturnämnden tillfördes 2013 ett utrymme om 200 tkr till kulturenhetens utställnings-
budget för att kunna ge utställningsersättning till konstnärer som medverkar i utställningar på Kul-
turcentrum. Ersättningen baseras på det gällande MU-avtalet, ett statligt ramavtal för "konstnärers 
medverkan och ersättning vid utställning "som började gälla 2009 för statliga institutioner. Icke 
statliga institutioner, bl a konsthallar, rekommenderades att om möjligt följa avtalet.  
 
MU står för medverkans- och utställningsersättning och reglerar bl a ersättningen till konstnären för 
att hans eller hennes verk visas på en utställning. Utställningsersättningen bör skattetekniskt betrak-
tas som en ersättning för upplåtelse av konstnärens visningsrätt (upphovsrättsersättning) och ses 
inte som en ersättning för utfört arbete. 
 
Fritid- och kulturförvaltningens utställningsersättning följer MU-avtalens normer för lägsta belopp 
för separatutställningar respektive grupputställningar. 
 
Utställande konstnär skall debitera Fritid- och kulturförvaltningen det överenskomna beloppet. I de 
fall konstnären bedriver sitt konstnärskap som näring skall konstnären dessutom debitera 6 % 
moms. 
 
Fritid- och kulturförvaltningen föreslår att förutom gällande ersättningsbelopp skall kostnader för 
utställande konstnärer som avser resor, logi och uppehälle i samband med utställningens öppnande 
konteras som utställningsersättning. Kostnader för en paketerad utställning inkl pedagogiskt materi-
al och marknadsföringsmaterial skall också ses som utställningsersättning. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att det belopp för utställningsersättning som tillskjutits Fritid- 
och kulturförvaltningens utställningsbudget skall användas  

• för utställningsersättning enligt MU-avtalen  
• ersättning för resor, logi och uppehälle i samband med utställningsbygge och öppnande av 

utställningen 
• ersättning för av konstnärer färdigproducerade utställningspaket 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Håkan Robertsson, (S), Peter Lindström, 
(RP). 

Yrkanden 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson och ledamot Peter Lindström yrkar att texten i beslutet 
ändras till med MU-avtalen som riktlinjer. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att det belopp för utställningsersättning som tillskjutits Fritid- 
och kulturförvaltningens utställningsbudget skall användas  

• utställningsersättning med MU-avtalen som riktlinjer 
• ersättning för resor, logi och uppehälle i samband med utställningsbygge och öppnande av 

utställningen 
• ersättning för av konstnärer färdigproducerade utställningspaket 

_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten  
Lena Brorsdotter 
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2013/94 

§ 44 Sensus studieförbund ansöker om ledarutbildningsbidrag för kulturprojekt ur 
ungdomspotten 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-03 Sensus studieförbund ansöker om ledar-

utbildningsbidrag för kulturprojekt ur ung-
domspotten  

   

2 Handling 2013-03-21 Sensus studieförbund ansöker om ledar-
utbildningsbidrag för kulturprojekt ur ung-
domspotten, Sensus studieförbund 

   

 
 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Sensus studieför-
bunds ansökan om ledarutbildningsbidrag för kulturprojekt ur ungdomspotten. 

Sammanfattning 
Sensus studieförbund söker 6 435 kronor i bidrag för att genomföra en tioveckorskurs i 
keyboard/pianospel för ensamkommande flyktingar/ungdomar. Deltagarna i kursen förvän-
tas inte kunna betala någon deltagaravgift, som kan täcka kostnader för ledaren. Det sökta 
bidraget avser kostnader för ledararvodet 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Sensus studieförbund 6 000 kronor för att täcka kostna-
der för ledararvodet för en kurs i keyboard/pianospel för ensamkommande flyktingungdo-
mar. 
Kostnaden belastar bidragskontot för ungdomsutveckling. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Håkan Robertsson, (S), Åke Tärntoft, (C), 
Peter Lindström, (RP), samt ersättare Jesper Rehn, (FP). 

Yrkanden 
Ledamot Åke Tärntoft yrkar på åter återremiss till Fritid- och kulturnämndens sammanträde den 15 
maj 2013. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras till Fritid- och kulturnämn-
dens sammanträde den 15 maj 2013. 
_____________________ 
Exp: 
Sensus studieförbund 
Ekonomienheten 
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2013/20 

§ 45 Lokaler till Tallets föreningar i Bräkne-Hoby 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-04-11 Rapport  från arbetsgruppen "Lokaler till 

Tallets föreningar" 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-10 Alternativa lokaler för Tallets föreningar     

3 Beslut allmänt ärende 2013-02-11 FKN §15/2013 2013-02-07, Förflytt-
ning av filialbiblioteket och Musikfö-
reningen Tallet i Bräkne-Hoby 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-02-11 Förflyttningar av filialbiblioteket och Mu-
sikföreningen Tallet i Bräkne-Hoby  

   

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

   

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

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående lokaler till Tallets 
föreningar i Bräkne-Hoby. 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturnämnden gav under 2012 förvaltningen i uppdrag att se över möjligheten att in-
rymma Tallets verksamhet i befintliga kommunala lokaler eller i alternativa lokaler.  
 
En arbetsgrupp tillsattes vid ett ”stormöte” i Bräkne Hoby den 6 mars 2013 med uppdrag att presen-
tera förslag på att lösa lokalfrågan för Tallets Musikförening och Scouterna. Vid mötet som hölls i 
skolans matsal fanns de flesta föreningar i Hoby, 1:e och 2:e vice ordförande i Fritid- och kultur-
nämnden, rektor på Hobyskolan och förvaltningschef närvarande. 
 
Gruppen har träffats tillsammans med olika aktörer vid ett antal tillfällen. En rapport, sammanställd 
av Ola Pagels och Ola Svensson har inlämnats och bifogas. I rapporten framgår bemanning i grup-
pen, olika alternativ som varit uppe till diskussion övrig information. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar erbjuda lilla lokalen på andra våningen i sporthallsbyggnaden 
som hemvist för scouterna.  
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra verklighet av det informationscentra 
som föreslås i utredningen där bl.a bibliotek, medborgareservice och turisminformation inryms i 
befintliga lokaler. 
Fritid- och kulturnämnden ser det som angeläget att lokaler på andra våningen används på ett, för 
husets verksamheter, förnuftigt sätt. 
Uppdraget kvarstår att erbjuda Tallets musikförening alternativa lokaler. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Håkan Robertsson, (S), Anders P Peters-
son, (S), Gudrun Johansson, (SD),  Peter Lindström, (RP), Claes Diurhuus, (M) och Åke Tärntoft, 
(C) samt ersättarna Jesper Rehn, (FP) och Johan Svedberg, (S). 

Yrkanden 
Ledamot Åke Tärntoft yrkar på ett tillägg till del två av beslutstexten, med beaktande av fritids-
gårdsverksamhet samt en korrigering av texten i samma stycke från informationscentra till informa-
tionscentrum. 

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

Yrkanden 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson yrkar att i beslutstextens sista del, ändra texten till, upp-
draget att erbjuda Tallets musikförening permanenta lokaler kvarstår. 

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

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar tillägg till beslutet att Kullåkra Bordtennisklubbs klubblokal-
problem ska i första hand lösas i sporthallen. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar erbjuda lilla lokalen på andra våningen i sporthallsbyggnaden 
som hemvist för scouterna.  
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra verklighet av det informationscent-
rum som föreslås i utredningen där bland annat bibliotek, medborgareservice och turisminformation 
inryms i befintliga lokaler med beaktande av fritidsgårdsverksamhet 
Fritid- och kulturnämnden ser det som angeläget att lokaler på andra våningen används på ett, för 
husets verksamheter, förnuftigt sätt. 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att uppdraget att erbjuda Tallets Musikförening permanenta lo-
kaler kvarstår. 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Kullåkra Bordtennisklubbs klubblokalproblem ska i första 
hand lösas i sporthallen. 
_____________________ 
Exp: 
Tallets Musikförening
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2013/64 

§ 46 Begäran om remissyttrande gällande förslag till Folkhälsopolicy 2013 - 2016 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-10 Remissyttrande Folkhälsopolicy 2013-

2016  
   

2 Handling 2013-03-01 Begäran om remissyttrande gällande för-
slag till Folkhälsopolicy 2013 - 2016, Sofie 
Ceder 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till yttrande angående begäran om re-
missyttrande om förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016. 

Sammanfattning 
På uppdrag av Folkhälsorådet har ett förslag till Folkhälsopolicy arbetats fram då Folkhälsoplan 
2008-2012 löpt ut. Folkhälsorådet beslutade 2013-02-18 att policyn ska skickas på remiss till kom-
munens nämnder och bolag för utlåtande. 

Förslag till yttrande 
Fritid- och kulturnämnden lämnar följande utlåtande/synpunkter gällande insatsområdena: 
Generellt väldigt bra förslag på vad som kan göras. Inom område 4 kan stödet till föreningslivets 
arbeta även kopplas till krav på drogpolicys inom föreningar med ungdoms- verksamhet. Förebyg-
gande aktivt arbete mot droger måste ske även i föreningslivet. Inom detta område finns en direkt 
koppling till bidragshantering. 
 
Elitsatsningar inom framförallt idrott kan generera utslagningar som kan påverka ungdomar och 
familjer negativt. Att få veta att ”man inte duger” kan avspegla sig i vardagen i övrigt. Detta område 
bör belysas. 
 
Fritid- och kulturnämnden föreslår att genomförandet av de delar som berör nämndens område sker 
genom att förvaltningen ges i uppdrag att presentera det arbete som redan sker samt att presentera 
förslag på ev. nya åtgärder. Fritid- och kulturnämnden utgår från att arbetet ska ske över förvalt-
ningsgränserna. 
 
Som helhet ser Fritid- och kulturnämnden policyn som väldigt viktig för medborgarens hälsa och 
livskvalité. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Claes Diurhuus, (M), Åke Tärntoft, (C), 
och Håkan Robertsson, (S). 

Yrkanden 
Ledamot Åke Tärntoft yrkar på återremiss av ärendet till nämndens möte den 15 maj 2013. 
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Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet till Fritid- och kulturnämndens samman-
träde den 15 maj 2013. 
_____________________ 
Exp: 
Sofie Ceder 
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2013/104 

§ 47 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag om att anordna en 
kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-10 Remissyttrande gällande medborgarför-

slag om kombinerad lek- och motionspark 
på Snäckebacken  

   

2 Handling 2013-04-03 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag om att anordna en 
kombinerad lek- och motionspark på 
Snäckebacken, Johan Sandevärn 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag om begäran om remissyttrande 
gällande medborgarförslag om att anordna en kombinerad lek- och motionspark på Snäckebacken. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås en kombinerad lek- och motionspark i Snäcke-
backen. 
Förslagsställaren vill att lekparken utformas som en naturlekpark med trästockar, gungor, rutschka-
na och sandlåda. Utformningen av motionsplatsen kan bli som en träningsplats bestående av enbart 
naturens material.  
Närheten till centrum och naturliga vandringsstråk gör enligt förslagsställaren platsen naturlig.  
I kommunen finns i övrigt flera naturliga platser där denna form av lek- och motionsredskap skulle 
få en bra placering. Nackdelen med föreslagen plats är höjdskillnader vilket måste beaktas ur till-
gänglighetsaspekten. Samtidigt har den föreslagna platsen under åren blivit mindre och mindre som 
park. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser inte Snäckebacken som en bra placering för förslaget lek- och mo-
tionsplats och föreslår avslag. Nämnden ser dock en framtid för den föreslagna utformningen av 
lek- och motionsplats på annan plats med samma närhet till strövområde som i förslaget.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Claes Diurhuus, (M) , Håkan Robertsson, 
(S) och Anders P Petersson, (S). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Snäckebacken inte är en bra placering för förslaget lek- och 
motionsplats och föreslår avslag. Nämnden ser dock en framtid för den föreslagna utformningen av 
lek- och motionsplats på annan plats med samma närhet till strövområde som i förslaget.  
_____________________ 
Exp: 
Johan Sandevärn 
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2013/92 

§ 48 Angående försäljning av Kulleryd skola med samtidig uppsägning av tränings-
lokal för Kullåkra Bordtennisklubb  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-10 Kullåkra Bordtennisklubb - Skrivelse an-

gående uppsägning träningslokal  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-26 Svar till Kullåkra Bordtennisklubb angå-
ende lokaler  

   

3 Handling 2013-03-21 Angående försäljning av Kulleryd 
skola med samtidig uppsägning av 
träningslokal för Kullåkra Bordten-
nisklubb, Kullåkra Bordtennisklubb 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande försäljning av Kulle-
ryds skola med samtidig uppsägning av träningslokal för Kullåkra Bordtennisklubb. 

Sammanfattning 
Genom Ordföranden i Kullåkra Bordtennisklubb har en skrivese tillsänts nämnden med anledning 
av att föreningen blivit uppsagd från lokaler som disponerats hyresfritt sen 60-talet. Den försäljning 
som ligger till grund för uppsägningen hanteras av Tekniska förvaltningen. Ansvarig tjänsteman har 
under hanteringen kontaktat och erbjudet föreningen möjligheten att träna i Hoby sporthall. Det har 
också föreslagits ett ev. samarbete med bordtennisklubben i Hoby. 

Förslag till yttrande 
Fritid- och kulturnämnden har tagit del av skrivelsen. Uppsägning och kontakter har gjorts av fas-
tighetsägaren, i detta fallet, Tekniska förvaltningen. Från Tekniska förvaltningens representant har 
föreningen hänvisats till de kommunala anläggningar och i och med det gällande taxesystem som 
tagits av Kommunfullmäktige.  Om föreningen väljer andra lösningar finns möjligheten att söka 
bidrag för de kostnader som man haft under året.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP) och Åke Tärntoft, (C) och Anders L Peters-
son, (C). 

Yrkanden 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att till nämndens beslut hänvisa till § 45/2013, lokaler till 
Tallets föreningar i Bräkne-Hoby samt att sista meningen i förslag till yttrande tas bort. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framställda yttranden och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämndens beslut om yttrande angående skrivelsen från Kullåkra Bordtennisklubb. 
Uppsägning och kontakter har gjorts av fastighetsägaren, i detta fallet, Tekniska förvaltningen. Från 
Tekniska förvaltningens representant har föreningen hänvisats till de kommunala anläggningar och i 
och med det gällande taxesystem som tagits av Kommunfullmäktige.   
 
Fritid- och kulturnämnden hänvisar till nämndens § 45/2013, gällande lokaler till Tallets föreningar 
i Bräkne-Hoby. 
_____________________ 
Exp: 
Kullåkra Bordtennisklubb 
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2013/89 

§ 49 Delegering av personalärende 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-03-20 Kommunstyrelsens delegationsordning att 

gälla från den 1 april 2013 
   

2 Handling 2013-03-20 Kommunstyrelsen § 77/2013, Delega-
tionsordning för KS 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-03-20 Delegering av personalärende     

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande delegering av perso-
nalärende. 

Sammanfattning 
I reviderad version av författningssamling, delegationsordning för Kommunstyrelsen under rubri-
ken Personalärenden 2.9 Inrättande av fast tjänst samt 2.10 Indragning av fast tjänst ligger från den 
1 april 2013 respektive nämnd som delegat.  
 
I kommentaren står ”Respektive nämnd beslutar om eventuell vidare delegering till förvaltnings-
chef” 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar delegera Personalärende, ärende 2.9 Inrättande av fast tjänst 
samt ärende 2.10 Indragning av fast tjänst till Förvaltningschefen för Fritid- och kulturförvaltning-
en. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Håkan Robertsson, (S), Anders P Peters-
son, (S), Claes Diurhuus, (M) samt tjänstgörande ersättare Magnus Persson, (M) och ersättare Jes-
per Rehn, (FP).  

Yrkanden 
Förste vice ordförande Claes Diurhuus yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.  
 
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar tillägg till beslutet gällande att i samband med internbudge-
ten tas eventuella nyinrättade eller borttagande av tjänster upp för diskussion. I övrigt styr personal-
budgeten. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden bifaller desamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar delegera Personalärende, ärende 2.9 Inrättande av fast tjänst 
samt ärende 2.10 Indragning av fast tjänst till Förvaltningschefen för Fritid- och kulturförvaltning-
en. I samband med internbudgeten tas eventuella nyinrättade eller borttagande av tjänster upp för 
diskussion. I övrigt styr personalbudgeten. 
_____________________ 
Exp: 
Tommy Johansson  
Ekonomienheten 
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2013/2 

§ 50 Delegationsbeslut 2013 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet. 

Deltar i debatten  
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Claes Diurhuus, (M).  
 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-04-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/3 

§ 51 Delgivningsärenden 2013 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen § 77/2013, Delegationsordning för Kommunstyrelsen samt författningssamling. 
 

Kommunfullmäktige § 71/2013, Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritid- och 
kulturnämnden Mathilda Karlsson, M. Ny ersättare är Christer Stenström, M. 

Kommunfullmäktige § 78/2013, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Monika 
Lindqvist, S, angående Handlingsplan för att stoppa hedersrelaterat våld. 
 
Kommunfullmäktige § 91/2013, Årsredovisning 2012 för Ronneby kommun samt fråga om an 
svarsfrihet. 
 

Polismyndigheten i Blekinge län anmäler skadegörelse på Brunnsvallen Ronneby, Polismyndighe-
ten i Blekinge län. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-04-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/4 

§ 52 Information och rapporter 2013   

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om följande: 
 
Chefen Matöppet Eringsboda gällande lokaler för service mm 
Bygd i samverkan gällande cykelturistveckan 
Ronneby Handbollsklubb gällande Ekenäs och Ronneby Sporthall 
Ronnebyhus gällande Panncentralen och ev. aktivitetshus 
Hoby gällande lokaler enligt uppdrag 
F17 gällande crossåkning Hasselstad 
RBK gällande Brunnsvallen mfl planer 
Tidsmöte gällande nyttjande av Brunnsvalen, Karlstorp, Silverbergsplanen, Hulta och ev. Brunns-
parken/leplatsen 
Gnistan gällande framtid och förutsättningar inför säsong 
Listerby gällande spontanidrottsplats 
”Macken” Växjö gällande sociala företag/föreningar 
Fredriksbergs Bollklubb gällande nya åkbanor 
Ronneby Ryttarförening gällande driften av anläggningen 
Studiefrämjandet  
Hoby gällande spontanidrottsplats 
Gnistan gällande projektansökan/framtagan 
 
 
Förste vice ordförande Claes Diurhuus tog upp frågan om Kockumshallen där Räddningstjänsten 
haft tillsyn den 26 februari 2013. 
Förvaltningschef Tommy Johansson ska kontakta ledarna för Kockumshallen, Tekniska förvalt-
ningen, föreningarna samt vaktmästarna. 
 
Nils Ingmar Thorell och Tommy Johansson tog upp frågan om AFA-pengar och förnyade besök hos 
föreningarna. Nämndens ledamöter och ersättare fick i uppdrag att kontakta de föreningar de tidiga-
re besökt för uppföljning. Paragraferna från protokollen i november och december 2012 ska skickas 
ut i ett extra utskick till ledamöter och ersättare.  
 
Tommy Johansson informerade om föreningsdrivna anläggningar, bland annat Lugnevi iskana. 
Tommy Johansson får i uppdrag att ta hand om den ekonomiska utredningen om fjärrvärme gällan-
de boulebanan i Kallinge.  
 
Nils Ingmar Thorell och Tommy Johansson ska träffa kommunledningsförvaltningen den 22 april 
angående Ronneby Horse Center. Vid förhandling av avtal ska Anders L Petersson medverka. 
 
Anders L Petersson har frågor om Rydsgården och PRO. 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-04-18 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, (FP), Håkan Robertsson, (S), Claes Diurhuus, 
(M), Ann-Margret Fransson Modliba, (S), Gudrun Johansson, (SD), Åke Tärntoft, (C), Anders L 
Petersson, (C), Anders P Petersson, (S) samt ersättarna Tomas Lund, (SD) och Johan Svedberg (S). 
 
 

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