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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2013-11-06 
 

 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Fritid- och kulturnämnden 
 

Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 - 16.40 

 

Beslutande 

Nils Ingmar Thorell (FP) Kranislav Miletic (S) 

Claes Diurhuus-Gundersen (M) Amani El-Ali (S) 

Håkan Robertsson (S) Angela Leyton (V) 

Anders L Petersson (C)  

Åke Tärntoft (C) Magnus Persson (M) tj ers för Robin Jonasson (M) 

Peter Lindström (RP) Niels Elley (MP) tj ers för Anders P Petersson (S) 
 

 

Övriga deltagare: Tommy Johansson, Lena Brorsdotter och Annbritt Olsson. 

 
Övriga deltagare, delvis: Per Engkvist  

 
Utses att justera: Håkan Robertsson 

 
Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2013-11-13 

 
 
Sekreterare: Annbritt Olsson Paragrafer: 125-133   

 
 
Ordförande: Nils Ingmar Thorell  Claes Diurhuus § 133 

 
 

Justerande: Håkan Robertsson 

 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 
Organ: Fritid- och kulturnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2013-11-06 
 
 

Datum för anslags uppsättande:  2013-11-14 

  

 

Datum för anslags nedtagande:  2013-12-06 

 
 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten 
 

 
Underskrift: Annbritt Olsson 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 2(12) 

 
Fritid- och kulturnämnden 2013-11-06 

Innehållsförteckning 
§ 125 Aktivitetsbidrag - nya förutsättningar - Bidrag för hela 2012 och våren 2013 3 

Beslut 3 

§ 126 Ronneby Musikförening ansöker om bidrag för 2014 4 

Beslut 4 

§ 127 Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag i samband med Ronnebys officiella Luciafirande 

2013 5 

Beslut 5 

§ 128 Politikers deltagande i referensgruppen gällande evenemang 6 

Beslut 6 

§ 129 Begäran om remissyttrande gällande motion från kommunfullmäktigeledamöterna Roger 

Gardell (FP) och Anna Carlbrant (RP) angående att anlägga en näridrottsplats i 

Brunnsvalls/Älgbackenområdet 7 

Beslut 8 

§ 130 Planer för omlokalisering av Turistbyrån 9 

Beslut 9 

§ 131 Delegationsbeslut 2013 10 

Beslut 10 

§ 132 Delgivningsärenden 2013 11 

Beslut 11 

§ 133 Information och rapporter 12 

Beslut 12 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 3(12) 

 
Fritid- och kulturnämnden 2013-11-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/254 

§ 125 Aktivitetsbidrag - nya förutsättningar - Bidrag för hela 2012 och våren 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-29 Föreningsbidrag, verksamhetsbidrag / 

aktivitetsstöd  
   

2 Handling 2013-10-23 Aktivitetsbidrag - nya förutsättningar - 
Bidrag för hela 2012 och våren 2013 

   

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande aktivitetsbidrag. 

Sammanfattning 
 Föreningslivet har per 2013-03-31 ansökt om verksamhets- bidrag/aktivitetsstöd för hela 2012 

enligt tidigare premisser samt den 15 augusti för våren 2013 enligt ny 

redovisnings/ansökningsförutsättning. Vid dessa båda ansökningstillfällena har 60% av 2012 års 

(gällde för 2011 års aktiviteter) beslutade nivå utbetalats. I budgeten för bidrag finns för närvarande 

ca 550 000 kr. I nuläget ser förvaltningen inga övriga kommande bidragsutbetalningar som 

påverkar ett beslut enligt förslag. 

Förslag till beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar att ett fast bidrag för 2012 och våren 2013 års aktiviteter till alla 

föreningar enligt lista om 25 kronor per medlem i åldern 7-20 år (för handikapp- föreningar gäller 

inga åldersbestämmelser). Ett rörligt bidrag om 10 kronor per sammankomst och 3 kronor per 

deltagartillfälle. För föreningar som aktivt arbetar med alkohol- drog- doping- och tobaksfri 

verksamhet med inlämnad policy som grund blir det rörliga bidraget 15 kronor per sammankomst 

och 4 kronor per deltagartillfälle.  

Förvaltningen får i uppdrag att göra en ny utbetalning på återstående summa där utbetalda 60 % 

beaktas.  

Pensionärsföreningar erhåller ett verksamhetsbidrag om 1 500 kronor per förening samt 25 kronor 

per medlem. 

Beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för beslut den 5 december 2013. 

_____________________ 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/247 

§ 126 Ronneby Musikförening ansöker om bidrag för 2014 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-28 Ronneby Musikförening ansöker om 

bidrag för 2014  
   

2 Handling 2013-10-21 Ronneby Musikförening ansöker om 
bidrag för 2014, Ronneby Musikförening 

   

 

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby 

Musikförenings ansökan om bidrag för 2014. 

Sammanfattning 
Ronneby Musikförening söker 100 000 kronor i arrangemangsbidrag för sin verksamhet 

2014. Förutom konsertverksamhet planerar föreningen att arrangera en gitarrfestival i 

samarbete med Kulturpedagogiskt Centrum och Musik i Blekinge. 

Föreningen redovisar ett 40-tal konserter under 2013 med ca 4 500 personer i publik t o m 

oktober. föreningen har medverkat i fem arrangemang med inriktning ”mångkultur”. 

Föreningen medverkade dessutom i två arrangemang i Karlskrona (publikantal 1 000) samt 

i Hela Ronneby svänger. 25 % av publiken har bestått av ungdomar. 

Förslag till beslut 
Ronneby Musikförening beviljas ett arrangemangsbidrag om 60 000 kronor för sin 

verksamhet 2014. Föreningen skall senast 1 november 2014 lämna en redovisning av 

arrangemangens publikantal samt en ekonomisk redovisning av 2014 års arrangemang. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Anders L Petersson (C), Claes Diurhuus 

(M), Håkan Robertsson (S), Peter Lindström (RP) och tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M). 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att Ronneby Musikförening beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 60 000 kronor för sin verksamhet 2014. Föreningen skall senast 1 

november 2014 lämna en redovisning av arrangemangens publikantal samt en ekonomisk 

redovisning av 2014 års arrangemang.  

_____________________ 

Exp: 

Ronneby Musikförening
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/256 

§ 127 Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag i samband med Ronnebys officiella 
Luciafirande 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-29 Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag i 

samband med Ronnebys officiella 
Luciafirande 2013  

   

2 Handling 2013-10-29 Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag i 
samband med Ronnebys officiella 
Luciafirande 2013, Ronneby Simsällskap 

   

 

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Simsällskaps 

ansökan om bidrag i samband med Ronnebys officiella Luciafirande 2013. 

Sammanfattning 
Ronneby Simsällskap söker 10 200 kronor för att täcka kostnaderna för årets 

Luciaarrangemang. I föreningens redovisning av kostnader och intäkter för 

luciaarrangemanget 2012 framgår att föreningen fick ett överskott om 10 393 kronor. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Simsällskap en förlustgaranti om max 10 000 

kronor för att genomföra 2013 års Luciaarrangemang. Förlustbidraget utbetalas efter 

arrangemangets genomförande sedan föreningen redovisat kostnader och intäkter till 

Fritid- och kulturförvaltningen. 

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP). 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Simsällskap en förlustgaranti om 

max 10 000 kronor för att genomföra 2013 års Luciaarrangemang. Förlustbidraget 

utbetalas efter arrangemangets genomförande sedan föreningen redovisat kostnader och 

intäkter till Fritid- och kulturförvaltningen. 

_____________________ 

Exp: 

Ronneby Simsällskap 

Fritid- och kulturförvaltningen 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/4 

§ 128 Politikers deltagande i referensgruppen gällande evenemang   

 

Förvaltningschef Tommy Johansson och administrativ chef Lena Brorsdotter informerar om 

kommande evenemang. 

Sammanfattning 
Från Fritid- och kulturnämndens möte den 10 oktober togs frågan upp, om politiker ska delta i 

referensgruppen gällande evenemang. Det beslöts då att frågan ska tas upp på mötet den 6 

november 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Peter Lindström (RP), Håkan Robertsson (S), 

Åke Tärntoft (C), Claes Diurhuus (M), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) och Kranislav 

Miletic (S). 

Yrkanden 
Nils Ingmar Thorells (FP) yrkar att Christoffer Stenström (M) skall delta i referensgruppen kring 

evenemangen. 

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

Yrkanden 
Håkan Robertsson (S) yrkar att Johan Svedberg (S) ska ingå i referensgruppen kring evenemang. 

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

Yrkanden 
Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att en redovisning av evenemang 2014 ska ske på sammanträdet den 

5 december 2013. 

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

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att Christoffer Stenström (M) och Johan Svedberg (S) ska ingå i 

en referensgrupp vad gäller evenemang samt att redovisning av evenemang 2014 ska ske på 

sammanträdet den 5 december 2013. 

_____________________ 

Exp: Christoffer Stenström, Johan Svedberg  
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Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/253 

§ 129 Begäran om remissyttrande gällande motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP) och Anna Carlbrant (RP) 
angående att anlägga en näridrottsplats i Brunnsvalls/Älgbackenområdet 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2013-10-29 Remissyttrande gällande Motion 

angående att anlägga en näridrottsplats i 
Brunnsvalls/Älgbackenområdet  

   

2 Handling 2013-10-22 Begäran om remissyttrande gällande 
motion från 
kommunfullmäktigeledamöterna Roger 
Gardell (FP) och Anna Carlbrant (RP) 
angående att anlägga en näridrottsplats i 
Brunnsvalls/Älgbackenområdet, Anna-
Karin Sonesson 

   

 

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande begäran om 

remissyttrande av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Roger Gardell (FP) och Anna 

Carlbrant (RP) angående att anlägga en näridrottsplats i Brunnsvalls/Älgbackenområdet. 

Sammanfattning 
I en motion kring en näridrottsplats i Brunnsvalls/ Älgbackenområdet pekar förslagställarna på ett 

behov för den ungdom som inte är föreningsknuten samt att det under våren varit problem med 

ungdomar som tagit sig in på Brunnsvallen på icke bokad tid. Förslagsställarna refererar även till de 

tre befintliga näridrottsplatserna och dess höga nyttjandegrad. Under våren och sommaren har en 

dialog förts från förvaltningen med bland annat Ronneby Hus kring behovet av anläggande av en 

näridrottsplats i Älgbackenområdet.  

 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en utredning av en eventuell ny näridrottsplats i 

Brunnsvallen/Älgbackenområdet och föreslår att detta sker i samråd med Ronnebyhus. 

I övrigt påtalar Fritid- och kulturnämnden behovet av en översyn av nuvarande bestånd av gräsytor 

för bl.a fotbollsträning/match i Ronneby. En utveckling av Brunnsvallen är nödvändig där både ny 

gräsyta samt konstgräs kan vara aktuellt. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M), 

Håkan Robertsson (S) och Claes Diurhuus (M). 

Yrkanden 
Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att bifalla yttrandet och påpeka att lämpligt område för 

näridrottsplats är söder om Knut Hahnsskolan samt att behovet av konstgräs på Brunnsvallens B-

plan och naturgräs på ytan norr om dammen. 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-11-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

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

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en utredning av en eventuell ny näridrottsplats. 

Ett lämpligt område för en näridrottsplats är söder om Knut Hahnsskolan. 

 

I övrigt påtalar Fritid- och kulturnämnden behovet av en översyn av nuvarande bestånd av gräsytor 

för bl.a fotbollsträning i Ronneby. En utveckling av Brunnsvallen är nödvändig där både ny gräsyta 

samt konstgräs kan vara aktuellt. Fritid- och kulturnämnden anser att konstgräs på B-planen vid 

Brunnsvallen behövs samt att ny gräsyta norr om dammen anläggs. 

_____________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 
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2013/257 

§ 130 Planer för omlokalisering av Turistbyrån 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2013-10-29 Planer för omlokalisering av Turistbyrån, 

Ronneby Kommunbygderåd 
   

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om planerna gällande omlokalisering av 

Turistbyrån där turistbyrån, biblioteket och en del av medborgarservice kan få gemensamma ytor. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Magnus Persson 

(M), Peter Lindström (RP), Håkan Robertsson (S) och Claes Diurhuus (M). 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet 

_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-11-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/2 

§ 131 Delegationsbeslut 2013 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 

_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2013-11-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

 

2013/3 

§ 132 Delgivningsärenden 2013 

Sammanfattning 
Anmälan från Polismyndigheten om försök till stöld genom inbrott på Fiola Turism AB i 

Brunnsparken. 

 

Ny förening, Ronneby Ishockeyklubb. 

 

Ny förening, Visans vänner i Karlskrona. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokollet. 

_____________________ 
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2013/4 

§ 133 Information och rapporter 

Sammanfattning 
Nils Ingmar Thorell (FP) informerar om ”Gribshunden” seminarium som hölls den 31 oktober – 1 

november 2013 i Ronneby/Karlskrona. Arrangörer är Blekinge museum och Länsstyrelsen i 

Blekinge län. 

 

Ordförandeklubban lämnas över till 1 vice ordförande Claes Diurhuus (M) då ordföranden har 

andra åtaganden. 

 

Tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) informerar om Föreningarnas investeringsbehov.  

En skriftlig rapport utlovas till sammanträdet den 5 december. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om följande: 

SM Cross, nya förslag 

Slättagårdsskolan, förstärker med fritidsledare 

Lugnevi, uppsägning av avtal 

Träff med Revisorerna 

 

Administrativ chef Lena Brorsdotter informerar om möte med Saxemara Båtvarv som hölls 

lördagen den 26 oktober. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus 

Persson (M), Åke Tärntoft (C), Anders L Petersson (C), Kranislav Miletic (S) och Peter Lindström 

(RP).  

 

Beslut 

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

_____________________ 

 


