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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Fritid- och kulturnämnden 
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Nils Ingmar Thorell (FP) Anne-Margret Fransson Modliba (S) 
Claes Diurhuus-Gundersen (M) Kranislav Miletic (S) 
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Anders P Petersson (S) Niels Elley (MP), ersättare 

 

 
Övriga deltagare: Lena Brorsdotter, Tommy Johansson, Annbritt Olsson 
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Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2013-05-27 
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Ordförande: Nils Ingmar Thorell 
  
 
Justerande: Håkan Robertsson 
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2013/5 

§ 53 Tertial I - 2013 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-05-20 Uppföljning av TI - 2013    

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson, administrativ chef Lena Brorsdotter och ekonom Elizabeth 
Olsson redovisar Tertial I för nämndens ledamöter och ersättare. Fritid- och kulturnämndens verk-
samhet beräknas följa budgeten för 2013. Reserv finns budgeterad för oförutsedda utgifter. Överfö-
ring av fastigheter till Tekniska förvaltningen förändrar budget och utfall. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med bilaga 1,

_____________________ 

 samt noterar redovisningen till protokol-
let. 

Exp: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 
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2013/5 

§ 54 Internbudget 2013 - 2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verk-
samhet   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-05-08 Internbudget 2013 - 2015 samt utfall 2012 

för Fritid- och kulturnämndens verksamhet 
   

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson informerar om internbudget 
2013 - 2015 samt utfall 2012 för Fritid- och kulturnämndens verksamhet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Peter Lindström (RP), Anders P Petersson 
(S), Håkan Robertsson (S), Åke Tärntoft (C) och tjänstgörande ersätter Magnus Persson (M). 

Bedömning  
Nils Ingmar Thorell tar upp följande till diskussion gällande sommarverksamhet och sommarpeng 
för barn, investeringsanslag till föreningar, stöd till föreningar och att Fritid- och kulturnämnden 
generellt jobbar mot föreningar. 

Yrkanden  
Nils Ingmar Thorell och Anders P Petersson yrkar att ärendet återremitteras till nämndens möte den 
5 juni. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet till nämndens möte den 5 juni 2013 samt 
noterar diskussionen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten  
Tommy Johansson  
Lena Brorsdotter 
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2013/170 

§ 55 Anläggnings- och investeringsbidrag samt bidrag till föreningar med fotbolls-
planer  

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-08 Anläggnings- och investeringsbidrag samt 

bidrag till föreningar med fotbollsplaner  
   

2 Handling 2013-05-07 Beräkning gällande omräkning till kronor i 
föreningsbidrag för olika ytor och lokaler 

   

3 Handling 2013-05-07 Anläggnings- och investeringsbidrag 
för 2013 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut gällande anläggnings- och 
investeringsbidrag för 2013. 

Sammanfattning 
Föreningslivet har per 2013-03-31 ansökt om anläggnings- och investeringsbidrag. Bidraget till 
föreningar med fotbollsplaner följer tidigare beslut i nämnden. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om anläggningsbidrag om 1 329 500 kr enligt bilaga 1, invester-
ingsbidrag till föreningar om 108 000 kr enligt bilaga 2 samt bidrag på 556 204 kr till föreningar 
med fotbollsplaner enligt bilaga 3.  
 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar om anläggningsbidrag om 1 329 500 kr enligt bilaga 2, invester-
ingsbidrag till föreningar om 108 000 kr enligt bilaga 3 samt bidrag på 556 204 kr till föreningar 
med fotbollsplaner enligt bilaga 4
_____________________ 

.  

Exp: 
Ekonomienheten 
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2013/94 

§ 56 Sensus studieförbund ansöker om ledarutbildningsbidrag för kulturprojekt ur 
ungdomspotten 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-30 Sensus studieförbund ansöker om ledar-

utbildningsbidrag för kulturprojekt ur ung-
domspotten  

   

2 Beslut allmänt ärende 2013-04-17 FKN §44/2013 2013-04-18, Sensus stu-
dieförbund ansöker om ledarutbildnings-
bidrag för kulturprojekt ur ungdomspotten 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-03 Sensus studieförbund ansöker om le-
darutbildningsbidrag för kulturprojekt 
ur ungdomspotten  

   

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

   

 
 
 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut gällande Sensus studieför-
bunds ansökan om ledarutbildningsbidrag för kulturprojekt ur ungdomspotten. 

Sammanfattning 
Vid Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2013-04-18 återremitterades rubricerade 
ärende till nämndens sammanträde i maj. Roland Edvinsson, ansvarig för enheten för Ar-
betsmarknad och Integration, inklusive medel till flyktingmottagning i kommunen, har av 
Kommunstyrelsen fått i uppdrag att se över möjligheten att avsätta medel som går att ansö-
ka om för sådan verksamhet som berör ensamkommande flyktingbarn/-ungdomar eller 
övrig flyktingverksamhet. Förslaget att avsätta medel till sådan verksamhet ska behandlas i 
Kommunstyrelsen senare under 2013. 

Bedömning 
Föreningar och andra organisationer kommer troligtvis att fr o m hösten 2013 att kunna 
söka medel till verksamhet som berör ankommande och anlända flyktingar hos enheten för 
Arbetsmarknad och integration 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden avslår studieförbundet Sensus ansökan om bidrag till ledar-
arvode och hänvisar studieförbundet till att söka medel från enheten för Arbetsmarknad 
och integration under hösten 2013. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden avslår studieförbundet Sensus ansökan om bidrag till ledararvode 
och hänvisar studieförbundet till att söka medel från enheten för Arbetsmarknad och integration 
under hösten 2013. 
_____________________ 
Exp: 
Sensus studieförbund 
Arbetsmarknad och integration 
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2013/64 

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

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-05-08 Förslag från Håkan Robertsson gällande 

Folkhälsopolicyn 
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-04-18 FKN §46/2013 2013-04-18, Begäran om 
remissyttrande gällande förslag till Folk-
hälsopolicy 2013 - 2016 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-10 Remissyttrande Folkhälsopolicy 2013-
2016  

   

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

   

 
Fritid- och kulturnämnden § 46/2013. 
 
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. 
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Fritid- och kulturnämndens beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet till Fritid- och kulturnämndens samman-
träde den 15 maj 2013. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut angående begäran om re-
missyttrande om förslag till Folkhälsopolicy 2013-2016. 

Förslag till beslut 
Fokus på barn- och ungdomsverksamhet bör gälla även unga vuxna. Förslagsvis skulle Folkhälso-
rådet kunna ta ett initiativ till att starta ett projekt där KPC och Folkteatern får en aktiv roll. I pro-
jektet bör finnas en extern utvärderare, exempelvis högskolan. 
 
 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, (S), har lämnat in följande förslag om Kommunfullmäk-
tiges fokus på barn och ungdomsverksamhet i kommunen kanske också bör utvidgas till att gälla 
unga vuxna. 

Sammanfattning 
Ungdomssuperiet är ett av de allvarliga folkhälsoproblemen i Ronneby. Fritid- och kulturnämnden 
vill, med detta projekt, pröva om Kommunfullmäktiges fokus på barn och ungdomsverksamhet i 
kommunen kanske också bör utvidgas till att gälla unga vuxna.  

Fritid- och kulturnämnden vill under tre år genomföra en försöksverksamhet inom kulturområdet 
för att undersöka möjligheten att "lämna över" ungdomar till föreningslivet innan de försvinner ur 
KPC:s verksamhet, idag ofta redan när de börjar på Gymnasiet. Detta bör kunna motverkas genom 
att i samarbete med Folkteatern bl.a. tillföra KPC de konstnärliga och utökade tekniska resurser 
som krävs för att skapa mer avancerade scenproduktioner. Dessutom att erbjuda aktiv medverkan i 
ett konstnärligt utvecklande föreningsliv - ihop med vuxna, vilket är ett kraftfullt verktyg för att 
motverka ungdomsfylla. 

Inom teater/dramaområdet har Ronneby Folkteater och KPC därför arbetat fram ett samarbets-
/övergångskoncept där Folkteatern, som föreställningsproducent, skall samarbeta med KPC för de 
äldre KPC-ungdomarnas slutproduktioner/uppspel.  

Tanken är att Folkteatern har "egen" dramapedagog som arbetar tillsammans med KPC:s personal. 
Dessutom att verksamheten till allt större del bedrivs på Ronneby Teater för de lite äldre dra-
ma/teatergrupperna. Detta som ett steg i den personliga utvecklingen, att få agera på en riktig teater-
scen med avancerad ljud- och ljusteknik och scenografi.  

Detta kräver att mer ekonomiska resurser finns för att iscensätta ungdomarnas slutproduktioner 
samt sätta guldkant på deras prestationer.  

Projektet bör följas, utvärderas och dokumenteras under projekttiden, för att kunna utvecklas i rätt 
riktning och kanske återanvändas inom andra sektorer. 

Första projektårets kostnad för Folkteatern, inklusive en 20 % tjänst som dramapedagog, uppgår till 
150 000:-. 
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Nämnas bör dessutom att Folkteatern från och med 2013 erbjuder ungdomar, ur medlemskadern 
som studerar, sommarjobb på teatern. Ett sätt att knyta nära band mellan hemkommun och våra 
framtida ambassadörer inom olika yrkesområden inom den kreativa sektorn. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Åke Tärntoft (C), Håkan Robertsson (S) 
och tjänstgörande ersättare Magnus Persson, (M). 

 Yrkanden 
Åke Tärntoft yrkar i eget förslag om att förebygga psykisk ohälsa så måste föreningarna diskutera 
och informera om de risker som finns. Det förekommer mobbing i föreningsvärden, bland annat 
bland åskådarna, föräldrar eller bland deltagarna. Dagens upplysning, pojkar, som gillar ridning 
mobbas för att de är med i en så kallad flicksport. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämndens yttrande om att fokus på barn- och ungdomsverksamhet bör gälla även 
unga vuxna. Förslagsvis skulle Folkhälsorådet kunna ta ett initiativ till att starta ett projekt där KPC 
och Folkteatern får en aktiv roll. I projektet bör finnas en extern utvärderare, exempelvis högskolan. 
Folkhälsopolicyn bör även innehålla ett förebyggande av psykisk ohälsa. 
_____________________ 
Exp: 
Sofie Ceder 
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2013/161 

§ 58 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om ekonomiskt bidrag för genomförande 
av jazzfestival sommaren 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-23 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om 

ekonomiskt bidrag för genomförande av 
jazzfestival sommaren 2014  

   

2 Handling 2013-04-17 Föreningen Jazz i Ronneby ansöker om 
ekonomiskt bidrag för genomförande av 
jazzfestival sommaren 2014, Föreningen 
Jazz i Ronneby 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande föreningen Jazz i Ron-
nebys ansökan om ekonomiskt bidrag för genomförande av jazzfestival sommaren 2014. 

Sammanfattning 
Föreningen Jazz i Ronneby söker 250 000 kronor för att tillsammans med Jazzbridge ar-
rangera en jazzfestival i Ronneby under turistsäsongen 2014. Föreningen har varit i kontakt 
med olika turistaktörer om arrangemanget men fastställda scener eller förslag till artister 
finns inte med i ansökan. Föreningen vill dock satsa på internationella artister eftersom 
jazzfestivalen då blir mer publikdragande. Föreningen kommer att söka 100 000 kronor 
från Region Blekinge. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att  

- I sitt arbete med budget 2014 beakta Föreningen Jazz i Ronnebys ansökan 

- Ge förvaltningen i uppdrag att kontakta föreningen samt Jazzbridge för att få mer informa-
tion om festivalens innehåll 

- Avvakta med beslut om bidrag med hänsyn till beslut om budget 2014  

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S) Åke Tärntoft (C) och 
Anders P Petersson (S). 

Yrkanden 
Nils Ingmar Thorell yrkar bifall till att punkt 1 i förslag till beslut stryks och ersätts med  
att nämnden i sitt arbete inför 2014 ska utvärdera evenemangen för 2013 och därefter ange inrikt-
ning på evenemangen 2014. I det arbetet beaktas Jazz i Ronnebys ansökan.  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att  
 

- Ge förvaltningen i uppdrag att kontakta föreningen samt Jazzbridge för att få mer informa-
tion om festivalens innehåll 

- Avvakta med beslut om bidrag med hänsyn till beslut om budget 2014  

- Nämnden i sitt arbete inför 2014 ska utvärdera evenemangen för 2013 och därefter ange in-
riktning på evenemangen 2014. I det arbetet beaktas Jazz i Ronnebys ansökan. 

_____________________ 
Exp: 
Föreningen Jazz i Ronneby 
Ekonomienheten  
Lena Brorsdotter  
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2012/265 

§ 59 Begäran om remissyttrande gällande internationell strategi för Ronneby kom-
mun   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-23 Begäran om remissyttrande gällande in-

ternationell strategi för Ronneby kommun  
   

2 Beslut allmänt ärende 2013-04-16 FKN §36/2013 2013-04-18, Information av 
Internationell samordnare Johan Sande-
värn gällande Internationell strategi för 
Ronneby kommun 

   

3 Handling 2013-03-05 Begäran om remissyttrande gällande 
Internationell strategi för Ronneby 
kommun, Johan Sandevärn 

   

 
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande bedömning angående begäran om remissytt-
rande gällande internationell strategi för Ronneby kommun. 

Sammanfattning 
Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2012-06-19 skall en internationell strategi tas fram för 
Ronneby kommun. Två arbetsgrupper med representation från kommunens förvaltningar, 
nämnder och bolag har under ledning av Johan Sandevärn, internationell samordnare har 
arbetat fram ett förslag till internationell strategi för Ronneby kommun. 
Syftet med strategin är att dra nytta av och utveckla ett ömsesidigt kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte, bevara upparbetade kontakter i andra länder samt att hitta möjligheter till pro-
jekt och andra samarbetsformer. 
Den internationella strategin skall vara ett hjälpmedel för att skapa tydliga prioriteringar i 
Ronneby kommuns internationella arbete. 

Bedömning 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker förslaget till internationell strategi för Ronneby 
kommun och särskilt förslaget till organisation och arbetsfördelnings som gör att det inter-
nationella arbetet görs synligt i alla verksamheter. Nämndernas och chefsgruppens roll 
samt den årliga uppföljningen i bokslutsarbetet ger möjlighet att återkommande aktualisera 
kontakter och internationellt samarbete.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar tillstyrka förslaget till internationell strategi för Ronne-
by kommun och särskilt förslaget till organisation och arbetsfördelnings som gör att det 
internationella arbetet görs synligt i alla verksamheter. Nämndernas och chefsgruppens roll 
samt den årliga uppföljningen i bokslutsarbetet ger möjlighet att återkommande aktualisera 
kontakter och internationellt samarbete.  
_____________________ 
Exp: 
Johan Sandevärn 
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2013/162 

§ 60 Listerby IK ansöker om Lov- och aktivitetsbidrag för anordning av Teknik och 
fotbollsskola för flickor och pojkar födda 1999   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-07 Ansökan om bidrag för genomförande av 

fotbollsskola Listerby IK  
   

2 Handling 2013-04-17 Listerby IK ansöker om Lov- och aktivi-
tetsbidrag för anordning av Teknik och 
fotbollsskola för flickor och pojkar födda 
1999, Listerby IK 

   

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Listerby IK:s ansökan 
om Lov- och aktivitetsbidrag för anordning av Teknik och fotbollsskola för flickor och pojkar födda 
1999. 

Sammanfattning 
Listerby IK ämnar under sommaren 2013 anordna en teknik- och fotbollsskola för flickor och poj-
kar födda 1999-2006 under tiden 24-27 juni.  
 
En budget är presenterad. Intäkter hamnar på 34 000 kr varav anmälningsavgift är 40 x 500 kr + 20 
x 400 kr (syskonrabatt) och idrottslyftet bidrar med 6000 kr. 
 
Kostnaden för genomförande beräknas hamna på 53 000 kr där lunch, material och ersättning ledare 
är de tyngsta posterna. 
 
Vid 2012 års hantering av sommaraktiviteter poängterades från nämnden att aktiviteter under som-
maren skall vara tillgängliga för alla att närvara vid för att nämnden skall stödja det ekonomiskt. Ett 
brev med detta budskap gick ut till samtliga arrangerande föreningar.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen avslår ansökan om bidrag till teknik- och fotbollsskola. Fritid- 
och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i bidragsförutsättningar för 2014-2015 pre-
sentera ett nytt förslag där individen i sig genererar en summa som följer med i den aktivitet som 
ungdomen väljer att delta i. Detta för att öka valfriheten samt möjliggöra ett deltagande oavsett 
förutsättningar i familjen. 

Beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar avslå ansökan om bidrag till teknik- och fotbollsskola. 
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i bidragsförutsättningar för 2014-2015 
presentera ett nytt förslag där individen i sig genererar en summa som följer med i den aktivitet 
som ungdomen väljer att delta i. Detta för att öka valfriheten samt möjliggöra ett deltagande oav-
sett förutsättningar i familjen. 
_____________________ 
Exp: 
Listerby IK 
Ekonomienheten, Tommy Johansson 
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2013/169 

§ 61 Kallinge SK ansöker om bidrag för genomförande av fotbollsskolan 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-07 Ansökan om bidrag för genomförande av 

fotbollsskola Kallinge SK  
   

2 Handling 2013-04-30 Kallinge SK ansöker om bidrag för ge-
nomförande av fotbollsskolan 2013, 
Kallinge SK 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Kallinge SK:s ansökan 
om bidrag för genomförande av fotbollsskolan 2013. 

Sammanfattning 
Kallinge SK ämnar under sommaren 2013 anordna en fotbollsskola för flickor och pojkar under 
fyra heldagar 15-18 juni 09:30-15:00. För detta söker man 15 000 kr. 
 
En budget är presenterad. Kostnaden för genomförande beräknas för föreningen hamna på 15 600 kr 
för ledarutbildning/lunch/mellanmål och ledarutrustning. Varje deltagare kostar föreningen 700 kr 
och man tar 500 kr i deltagaravgift. 
 
Vid 2012 års hantering av sommaraktiviteter poängterades från nämnden att aktiviteter under som-
maren skall vara tillgängliga för alla att närvara vid för att nämnden skall stödja det ekonomiskt. Ett 
brev med detta budskap gick ut till samtliga arrangerande föreningar.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen avslår ansökan om bidrag till teknik- och fotbollsskola. Fritid- och 
kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i bidragsförutsättningar för 2014-2015 presentera 
ett nytt förslag där individen i sig genererar en summa som följer med i den aktivitet som ungdo-
men väljer att delta i. Detta för att öka valfriheten samt möjliggöra ett deltagande oavsett förut-
sättningar i familjen. 

Beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar avslå ansökan om bidrag till teknik- och fotbollsskola. 
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att i bidragsförutsättningar för 2014-2015 
presentera ett nytt förslag där individen i sig genererar en summa som följer med i den aktivitet 
som ungdomen väljer att delta i. Detta för att öka valfriheten samt möjliggöra ett deltagande oav-
sett förutsättningar i familjen. 
_____________________ 
Exp: 
Kallinge SK 
Ekonomienheten  
Tommy Johansson  
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2012/10 

§ 62 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehallen i Kallinge    

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-08 Beräkningar gällande inkoppling av fjärr-

värme på Kallinge Boulehall  
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-05-07 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehallen i 
Kallinge  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-04-25 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehal-
len i Kallinge  

   

4 Beslut allmänt ärende 2013-02-04 FKN §11/2013 2013-02-07, Begäran om 
remissyttrande gällande medborgarförslag 
från Ronneby Boule Allians genom Arne 
Svensson angående önskemål om in-
koppling av fjärrvärme i boulhallen 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-01-29 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehallen i 
Kallinge  

   

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

   

7 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 

   

8 Handling 2012-02-27 Inkoppling av fjärrvärme till Boulehal-
len i Kallinge 

   

9 Remiss ink. 2012-02-10 Begäran om remissyttrande gällande 
medborgarförslag från Ronneby Boule 
Allians genom Arne Svensson angå-
ende önskemål om inkoppling av 
fjärrvärme i boulhallen, Kommunsty-
relsen 

   

10 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 gällande inkoppling av fjärr-
värme till Boulehallen i Kallinge. 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-05-15 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Sammanfattning 
Ärendet behandlades i Fritid- och kulturnämnden den 7 februari där nämnden avrådde ur ekono-
misk hänsyn. 
 
En inkoppling av fjärrvärme i Boulehallen beräknades att i det underlaget kosta ca.375 000 kr. För-
brukning och drift räknat på helår beräknades efter installation kosta 68 000 kw/ 55 000 kr + servi-
ceavtal 4 ggr/år á 1 125 kr. Den nuvarande driften som till fullo belastar föreningen kostar 60-
65 000 kr per år. Detta innebar en driftbesparing för föreningen på 5-10 000 kr och en avskriv-
ningskostnad (se bilaga) för kommunen. 
 
Nya uppgifter från Tekniska förvaltningen gör gällande att inkoppling kostar 220 000 kr att genom-
föra vilket innebär lägre kapitalkostnader och/eller kortare avskrivning. Det är viktigt att poängtera 
att efter nyinstallation kvarstår ovanstående driftkostnad om man ska hålla en lite högre temperatur i 
hallen. Just temperaturen har varit det stora bekymret för alliansen. Många har enligt uppgift valt att 
inte utöva verksamheten på grund av att det varit för kallt i lokalen. 
 
Tekniska förvaltningen har även gjort en kostnadsberäkning på att isolera byggnaden och på det 
viset få till stånd en rimligare temperatur och ekonomi. Denna åtgärd beräknas kosta 380 000 kr att 
utföra. (Se bilaga på avskrivningskostnad) 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämndens ser efter de nya siffrorna för installation och/eller isolering ingen bespa-
ringseffekt och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv. Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommun-
styrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget avslås. 

 

 
 Beräknat på 10 års avskr, 2,9 % int rta Förslagen kostnad 380 tkr 
F Avser  Inkoppling fjärrvärme 

Kallinge Boulehall 
Ange beloppet År i formeln %-tal i formeln 
År Kap.belopp Avskr.10år Återst.kap.

bel. 
Ränta 2,9% Summa 

1 380 000 38 000 342 000 10 469 48 469 
2 342 000 38 000 304 000   9 367 47 367 
3 304 000 38 000 266 000   8 265 46 265 
4 266 000 38 000 228 000   7 163 45 163 
5 228 000 38 000 190 000   6 061 44 061 
6 190 000 38 000 152 000   4 959 42 959 
7 152 000 38 000 114 000   3 857 41 857 
8 114 000 38 000   76 000   2 755 40 755 
9   76 000 38 000   38 000   1 653 39 653 
10   38 000 38 000            0      551 38 551 
Rest             0                                    0        0         0 
Summa 380 000                          55 100      435 100 
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 Beräknat på 10 års avskr, 2,9 % int rta Förslagen kostnad 220 tkr 
F Avser  Inkoppling fjärrvärme 

Kallinge Boulehall 
Ange beloppet År i formeln %-tal i formeln 
År Kap.belopp Avskr.10år Återst.kap.

bel. 
Ränta 2,9% Summa 

1 220 000 22 000 198 000 6 061 28 061 
2 198 000 22 000 176 000 5 423 27 423 
3 176 000 22 000 154 000 4 785 26 785 
4 154 000 22 000 132 000 4 147 26 147 
5 132 000 22 000 110 000 3 509 25 509 
6 110 000 22 000   88 000 2 871 24 871 
7   88 000 22 000   66 000 2 233 24 233 
8   66 000 22 000   44 000 1 595 23 595 
9   44 000 22 000   22 000    957 22 957 
10   22 000 22 000            0    319 22 319 
Rest             0            0        0           0 
Summa 220 000   31 900 251 900 
.  
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämndens ser, efter de nya siffrorna för installation och/eller isolering, ingen be-
sparingseffekt och avråder ur ett ekonomiskt perspektiv. Fritid- och kulturnämnden föreslår Kom-
munstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget avslås. 

_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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2013/2 

§ 63 Delegationsbeslut 2013 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-05-15 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2013/4 

§ 64 Information och rapporter 
 
Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemän från förvaltningen företog en 
rundresa under förmiddagen med början kl 8.30, onsdagen den 15 maj 2013. Nämnden besökte 
Ronneby Horse Center, Johannishus Ryttarförening, Kockumhallen samt Panncentralen på Hjort-
höjden. Nämndens sammanträde började kl 14.00 på Ronneby Isarena. 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om följande: 
 
18 april. Träff med Kallinge SK och Gnistan gällande ansökan Leaderprojekt att tillsammans med 
skolan, PRO, SPF och övriga föreningar skapa ett område för allaktivitet på Järnvallen. 
22 april. Årsmöte Galtsjöns Fiskevårdsförening. Förvaltningschef är sekreterare ”av hävd”. 
23 april. Möte med MC klubben angående bla ridleder. 
24 april. Johannishus PRO gällande ”Skräddartorpet”. 
25 april. Vävaregården Eringsboda kring samarbete badplats, ungdomsverksamhet och biblioteks-
stöd. 
26 april. Träff med Ronneby Ryttarförening gälande ekonomi och fastigheter. 
29 april. Bräkne Hoby. Träff med anledning av Tallets verksamhet. 
13 maj. Stormöte Motorcross och utveckling Hasselstad grustag. 
14 maj. Ronneby Ryttarförening gällande ekonomi och fastigheter. 
 
Kommande möten: 
16 maj. KRIF angående ekonomi, Kockumhallen mm 
 
På gång: 
Spontanidrottsplatser. Kommer kostnadsförslag vecka 20. Klart till september. 
 
Förvaltningschefen informerade även om en iskana på Lugnevi-området. Ett förslag var att kanan 
ska starta i anslutning till parkeringen. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) 
Håkan Robertsson (S), Ann-Margret Fransson Modliba (S) och ersättare Christer Stenström (M). 
 

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