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§ 62   Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utse jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera dagens 

protokoll, torsdagen den 31 maj 2018. 

Ronny Pettersson (V) ställer en övrig fråga om en eventuell friskola i 

Brukets lokaler, enligt information i dagspressen. 

Christer Stenström (M) ställer en fråga om de Digitala skyltarna som 

Ronneby kommun satt upp. Går det att hyra in sig?  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till ovanstående.     

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) som justerare 

till dagens protokoll. 

Att ta upp frågorna om friskola i Brukets lokaler och de digitala skyltarna 

under övriga frågor. 

________________ 
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§ 63 Dnr 2018-000049 041 

Tertialuppföljningsrapport I per/30 april 2018  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och systemekonom Patrik Eberhagen 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Resultatet av budget 2018 visar just nu på en budget i balans. Vissa poster är 

svårberäknade på grund av säsongskostnader, tex Brunnsbadet. 

Personalkostnaderna ligger något under budget på grund av vakanser och 

sjukskrivning. 

De medel som har rekvirerats från Socialstyrelsen, tidigare MUCF medel, 

har ännu inte utbetalats. 

Försäljningen av Järnaviks camping och ett långt arrendeavtal med Ronneby 

Handbollsklubb för Ekenäs camping. Detta kommer att påverka budgeten på 

turistcampingarna, som kommer att minska. 

Kostnaderna för ökad bemanning i sporthallen kommer att öka, detta på 

grund av viss oro i hallen.   

Medel för nya satsningar är beviljade, mötesplatser för ungdomar i Kallinge 

och Bräkne-Hoby. 

Äskade medel är beviljade och investeringarna pågår och ska verkställas 

under året. Detta i samarbete med tekniska förvaltningen.  

Inköpta flytbryggor kommer inte att läggas i innan sommaren. Detta på 

grund av att det krävs vattentillstånd från Länsstyrelsen.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V) och tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisningen godkänns och läggs till 

handlingarna.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna Tertialrapport I per den 30 

april 2018 och lägga densamma till handlingarna. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 64 Dnr 2018-000051 808 

Förslag till ny verksamhet i gamla Rådhuset, Ronneby 

 

Enhetschef Johan Gustavsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 I Ronneby finns det i dag c:a 1200 unga vuxna från 16 år som saknar en 

mötesplats, anpassad efter deras behov. Invånarantalet har i Ronneby ökat 

kraftigt senaste åren och åldersgruppen 16 år och uppåt är 

överrepresenterade. En stor del av ovan nämnda ungdomar är nyanlända och 

är i behov av vägledning och integration. Större delen av dessa är 

ensamkommande ungdomar som står utan vårdnadshavare. Allt fler 

ungdomar hamnar i dag i kriminalitet och drogmissbruk och behovet av 

information och trygga vuxna ökar i samhället. Fritid- och 

kulturförvaltningen kan se en ökning i verksamheten av de som är mellan 

16-19 år, siffrorna ligger på c:a 70 ungdomar per kväll och 85 % av dem är i 

åldern 16-19 år. Förvaltningen kan se ett ökat behov av att en egen 

mötesplats skapas åt dem som i samhället räknas som unga vuxna, där andra 

behov av mötesplats styr verksamheten.  

 

Mötesplatsen bör vara lokaliserad i centrala Ronneby där lokaltrafiken är 

som bäst. Den skall fungera som en uppsamlingsplats för utbildning, 

nattvandrare, fältsekreterare och polis, i samarbete med unga vuxna. Där 

skall finnas möjlighet till läxhjälp, sällskapsspel, informationsblad kring sex 

och samlevnad, filmkvällar, matlagning mm. Mötesplatsen ska lägga fokus 

på att finnas tillhands för frågor, socialt umgänge med exempelvis, 

temakvällar och samhällsinformation. En viktig del i skapandet av 

”Mötesplatsen” är att de unga får komma med förslag på vad de vill ha ut av 

den, att den skall vara anpassad efter de behov som ungdomar själva möter i 

sin vardag.  

 

Gamla Rådhuset är en centralt belägen byggnad i Ronneby som vid 

halvårsskiftet kommer att vara utan verksamhet, då nuvarande hyresgäst 

(IOGT-NTO) sagt upp sitt hyreskontrakt. Fritid och kulturförvaltningen har 

fått i uppdrag att skapa en ny verksamhet för unga vuxna, 16 år och uppåt. 

Rent strategiskt sett är Rådhuset bra placerat med närheten till 

kollektivtrafiken, till gymnasieskolan och övrig verksamhet som jobbar med 

unga vuxna, tex Navigatorcentrum.  
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Studiebesöket som gjordes av lokalerna finner förvaltningen lämpliga till en 

bred verksamhet med olika samarbetspartners såsom föreningsliv, kommunal 

verksamhet studieförbund, arbetsförmedlingen och lokala aktörer m.m. 

Fritid- och kulturförvaltningen har erhållit medel i budgeten för 2018 och  

fyra personer har anställts till att starta upp en ny mötesplats. 

 

Efter genomgång av Luppenkäten 2017 kan det utläsas vad ungdomarna i  

åk 2 på gymnasiet själva tycker ska finnas i centrala Ronneby kommun. 

 

"Någonstans att hänga för äldre där man kan träffa nya människor." 

"Något som känns meningsfullt för mig, föreläsningar om t.ex. psykisk 

ohälsa, konst osv." 

"Saker att göra med sina vänner som gör så man kan umgås” 

Med fyra heltidstjänster har man möjlighet att hålla öppet 5-6 dagar i veckan 

där man måndag till fredag har öppet från kl 08 00 – 21 00 och en av 

helgdagarna kl 13 00 – 21 00. Här kan man utöver ungdomarnas svar från 

Luppenkäten bedriva verksamhet såsom caféverksamhet, möjlighet till olika 

evenemang, gruppverksamhet mm       

Bedömning 

Som det ser ut idag finns det 180 tkr i egen budget till hyra och årshyran för 

Rådhuset är 260 tkr. För att enheten ska kunna bedriva verksamhet i 

Rådhuset behöver förvaltningen tilläggsäska medel om 120 tkr till hyra och 

städ. Det finns behov av förbättring av lokalerna och göra de 

anpassningsbara för målgruppens ändamål och även anpassa entrén för 

funktionsnedsatta, vilket uppskattas till 75 tkr. Hyresgästen som idag 

befinner sig i lokalerna kan tänka sig att efterskänka viss inventarier tex 

kyldisk, bord, stolar m m. 

 

Om fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till grundförslaget kan 

fastigheten utvecklas i etapper med olika verksamheter.     

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

Gamla Rådhuset upplåts till en bred verksamhet för unga vuxna enligt 

ovanstående förslag. Fokus på verksamheten ligger på unga vuxna, men kan 

utvecklas etappvis till ett allaktivitetshus. Till detta behövs en förstärkning 

av driftsbudget på 120 000 kr på årsbasis samt vissa investeringar i 

byggnaden.     

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Amani El Ali Mazloum (S), Ronny Pettersson (V), 
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Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) och 

ersättare Christer Leksell (S)D. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

tillägg: Att ärendet tas med inför kommande budgetförhandling inför 2019.     

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att G:a Rådhuset upplåts till en bred verksamhet för unga vuxna 

enligt ovanstående förslag. Fokus på verksamheten ligger på unga vuxna, 

men kan utvecklas etappvis till ett allaktivitetshus. Till detta behövs en 

förstärkning av driftsbudget på 120 000 kr på årsbasis, vilket tas med inför 

kommande budgetförhandling 2019. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 65 Dnr 2018-000079 806 

Taxor & Avgifter, fritid- och kulturnämnden 

 

Handläggare/föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade att under § 22/2018 att återremittera ärendet till 

fritid- och kulturnämnden i syfte att arbeta fram en ny tydligare och mer 

transparant taxekonstruktion.  

 

Ett helt nytt förslag till taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden har 

presenterats på sammanträdet i mars och april 2018.  

De gamla gällande taxorna har delats ut och en konsekvensanalys gällande 

Brunnbadet.  

Förvaltningens konsekvensanalys gällande Brunnsbadet 

Brunnsbadet har mer och mer blivit ett besöksmål och turisterna ökade under 

2016/2017. Sista åren har badet besökts av ca 70 000 personer per säsong. 

 

Konsekvens vid borttagande av rutschbanetaxa utan att höja entréavgiften. 

 Tappade intäkter med 340 000 kr, enligt 2017´s utfall.  

 Mindre personalkrävande då kontroll av åkband försvinner. 

 Snabbare in passage till badet pga snabbare hantering av biljetter i 

kassan. 

 

Förvaltningens information gällande förslag taxor och avgifter 2019: 

Förslag om enhetlig taxa för barn-, ungdoms-, pensionärs- och 

handikappidrott: 

 Rättvisetänkande att det ska kosta lika oavsett vilken idrott du väljer. 

 Tydligare och mer transparent då det blir lika för samtliga barn-, 

ungdoms-, pensionärs- och handikappidrotter.  

 

Att endast ha säsongsbokningsbara husvagnsuppställningsplatser platser med 

priserna Aspan 3 000 kr/säsong exkl.el. och Saxemara 5 500 kr/säsong inkl. 

el innebär:  

 Att administration med bokningar, nyckel ut- och inlämning samt 

fakturering inte ökar.   
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 Att belastningen inte ökar för personalen med att genomföra fler 

kontroller av nyttjandet av platser. 

 Att kraven inte ökar från myndigheter, vilket är fallet om man 

övergår till campingplatsverksamhet. 

 Att ingen ändring av överenskommelsen med villaföreningen 

gällande Aspan behövs göras. 

 Att ingen ändring av detaljplanen behövs göras. 

 Att ingen ökad trafik, som kan skapa synpunkter från vägförening 

och boende. 

 Att det inte blir konkurrens med de fyra campingar som drivs idag i 

kommunen.  

Handläggare/föreningskoordinator Cecilia Mörck går igenom varje taxa och 

lägger till de synpunkter och förslag som framkommer under genomgången.    

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M) Ronny Pettersson (V), Peter Lindström (RP), Christer 

Stenström (M) Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersättarna Thomas 

Svensson (S), Åke Tärntoft (C) och ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Peter Lindström (RP) att 

ärendet återremitteras för att ett förtydligande ska göras efter de synpunkter 

och förslag som lagts fram under sammanträdet. 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar ännu en gång på att åkavgiften inte bakas in i 

entréavgiften.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på återremiss eller om 

ärendet ska avgöras på dagens sammanträde och finner att fritid- och 

kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet.    

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremitterar ärendet för att ett 

förtydligande ska göras efter de synpunkter och förslag som lagts fram under 

sammanträdet. 

________________ 

Exp. 
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck 
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§ 66 Dnr 2018-000120 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2018,Eringsboda/ 
Backaryd skytteförening 

 

Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Eringsboda/ Backaryds Skytteförening ansöker om särskilt bidrag för att 

täcka kostnaden för skytten, Alva Johansson Hultgrens deltagande i JSM och 

DSM i Söraby/ Rottne 2018-03-17 och 18. 

Alva blev 11:a i damjuniorklassen och dagen efter 12:a i damklassen.  

Föreningen framhåller att Alva Johansson Hultgren rankas för närvarande 

som 23:e bästa junior i Sverige. 

Kostnader:  

Milersättning: Ronneby- Rottne  2x11milx18,50 kr     407 kr 

Hotellrum   1x 1 330 kr  1 330 kr 

Startavgifter   2x 250 kr     500 kr 

      Summa:   2 237 kr 

 

Eringsboda/ Backaryds Skytteförening har vid fritid- och kulturnämndens 

möte 2018-03-15 § 31 fått beviljat 6 078 kr för två juniorers tävlande i 

Skyttiaden.  

Bedömning 

Föreningen har i en tidigare skrivelse framhållit att det är kostsamt att satsa 

på enskilda juniorer och man har inte samma möjlighet till sponsring som de 

stora publika sporterna som tex KRIF. 

• Idag finns det inget bidrag att söka för framgångsrika juniorer att delta i 

tävlingar. På sikt skulle ett sådant bidrag bidra till att höja nivån och öka 

utvecklingsmöjligheterna för Ronnebys junioridrottare.  

• Förslagsvis skulle nämnden i detta fall ta ett särskilt beslut att låta 

lovaktivitetsbidraget stå för den sökta summan.  

Förslag till beslut 

Eringsboda/ Backaryds Skytteförening beviljas 2 237 kr från 

lovaktivitetsbidraget för att täcka juniorens deltagande i JSM och DSM.  
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Ronny 

Pettersson (V), Teo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Rose-Marie 

Leksell (SD) och ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Lena Mahrle (L) och 

Ronny Pettersson (V) att anmälningsavgiften/startavgifter ska föreningen 

betala själva, beviljat bidrag 1 737 kr.  

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Lena Mahrle (L) att 

förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett regelverk för bidrag gällande 

nationella och internationella mästerskap.     

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Eringsboda/Backaryds 

skytteförening ett bidrag om 1 737 kr, från lovaktivitetsbidraget, för 

deltagande i JSM och DSM. 

Ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett regelverk för 

bidrag gällande nationella och internationella mästerskap. 

________________ 

Exp. 
Eringsboda/Backaryds skytteförening 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 67 Dnr 2018-000234 805 

Förfrågan/ansökan om bidrag till två unga dansare i 
Dance Athletic i Ronneby 

 

Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Föreningen Dance Athletic ansöker om ett resebidrag till två unga dansare 

som blivit uttagna till EM i discodans som går i Tjeckien den 21/6-24/6 -18. 

Dansarna heter Leia Larsson och Ella Olsson, är 16 år gamla och dansar för 

Dance Athletic i Ronneby. De har vunnit SM i sin klass både 2015 och 2017. 

Ella har dessutom vunnit två VM guld i Chomutov, Tjeckien 2016 med sin 

duopartner i cha-cha och Jive. De lägger ner ca 14 timmars träning/vecka. 

Disco är en stor tävlingsdans i Sverige med stenhård konkurrens och på SM 

är det ca 1400 discodansare. Det är enbart de 10 bästa paren i Sverige som 

blir uttagna. 

Budget 

Utgifter för de två dansarna, två målsmän och tränaren 

Öresundståget  1 776 kr 

Flyg till Prag    9 500 kr 

Anmälningsavgift  1 200 kr 

Landslagsdräkter  1 200 kr 

Hyrbil från Prag till Chomutov,  1 000 kr 

Hotell    3 000 kr 

                                                 Summa: 17 676 kr 

 

Om bidrag bifalles kommer Ronneby kommuns logga finnas på t-shirts som 

föräldrar och tjejerna kan använda på SM och EM i Tjeckien. Rankar de sig 

dessutom till VM i Örebro till hösten, kommer den användas även då.  

Bedömning 

Föreningen Dance Athletic är inte bidragsberättigad pga att de inte hunnit få 

in samtliga handlingar från 2017. 

Däremot kan det ses som viktigt att kommunen stöttar idrottande ungdomar 

som är i absoluta toppklass i sin idrott, både för att visa uppskattning för 

ungdomarnas prestationer men även för kommunens eget varumärke.  
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Medel från ungdomsprojektbidraget kan beviljas till enskilda ungdomar och 

behöver inte ha en godkänd förening med sig i ansökan.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar 8 850 kr till de två dansarna Leia Larsson 

och Ella Olsson resebidrag för att åka och tävla i EM i Tjeckien.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Peter Lindström (RP), Ronny 

Pettersson (V) Rose-Marie Leksell (SD), tjänstgörande ersätter Thommy 

Persson (S) och ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja de två dansarna Leia Larsson 

och Ella Olsson ett resebidrag om 8 850 kr för att åka och tävla i EM i 

Tjeckien. 

________________ 

Exp. 
Föreningen Dance Athletic 
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§ 68 Dnr 2018-000238 805 

Sammanställning av bidrag till föreningar som 
genomför särskild social verksamhet 2018 

 

Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt fastställda bidragsbestämmelser för fritid- och kulturnämnden med 

hänvisning till punkten 6.4 finns det möjlighet för föreningar som genomför 

särskild social verksamhet, att söka bidrag. 

Bidraget ges till föreningar som arbetar för att motverka isolering och 

ensamhet, stimulera till ett aktivt liv, minska vårdbehov och andra 

samhällsinsatser samt stödja opinions- och kunskapsbildning för ökad 

förståelse, för äldre personer med funktions-nedsättning, sjuka och socialt 

utsatta. 

Bidragsberättigade är pensionärsföreningar, handikapp- 

föreningar/organisationer, sociala föreningar och övriga föreningar som 

uppfyller de grundläggande regler och kriterier i kapitel 2 samt de särskilda 

bestämmelserna som beskrivs i punkten 6.4. 

Ansökningshandlingarna skall vara inlämnade senast den 30 april och inför 

beslut skall social- och äldreförvaltningarnas yttranden inhämtas.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har sammanställt de inkomna 

ansökningshandlingarna och förslag till bidragsfördelning har översänts till 

social- och äldreförvaltningarna för yttrande. Socialförvaltningen samt 

äldreförvaltningen har genom respektive förvaltningschef avgett sina 

yttranden och godkänt förslaget till bidragsfördelningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar bidrag för särskild social verksamhet 

enligt sammanställt förslag. Bilaga 1.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Peter Lindström (RP) och Rose-Marie 

Leksell (SD). 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

ändring: Att Ronneby Kvinnojour beviljas hela det sökta bidraget om 

137 600 kr + lokalhyra 84 000 kr = totalt 221 600 kr. Motivering: Det ingår 

aktiviteter för unga kvinnor i och med Tjejjouren vilket kan stödjas med 

medel från andra budgetposter.   

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till ordförandens yrkande.    

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja bidrag för särskilt social 

verksamhet enligt sammanställt förslag med följande ändring: Ronneby 

Kvinnojour beviljas hela det sökta bidraget om 137 600 kr + lokalhyra 

84 000 kr = totalt 221 600 kr. Medel omfördelas från andra budgetposter för 

att täcka den ökade bidragsgivningen. 

________________ 

Exp. 
Berörda föreningar 
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§ 69 Dnr 2018-000239 805 

Sammanställning av verksamhets- och 
arrangemansbidrag till kulturföreningar 2018 

 

Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Förutsättningar 2018 - Bidrag till föreningar med kulturverksamhet     

De föreningar som har kulturverksamhet söker på årsbasis för att kunna 

planera sitt verksamhetsår. 

Budgeten är (arrangemangs- och verksamhetsbidrag) om 1 135000 kr. 

Önskvärt vore att inte hela potten arrangemangsbidrag används så att även 

sent inkomna ”goda idéer” kan ha en chans att söka bidrag. 

Fler föreningar söker, från 25 st 2017 till 34 st 2018. Detta på grund av att 

samhällsföreningar kan söka för sina kulturarrangemang för att kultur-

verksamheten i hela kommunen ska öka.  

Summa: Arrangemangsbidraget är 1 135 tkr, i förslaget som ligger för beslut 

är bidrag för 1 090 tkr beviljade.   

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Amani El Ali Mazloum (S) och Peter Lindström (RP). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att Silpinge IOGT-NTO Gnistan beviljas 5 000 kr i 

arrangemangsbidrag och 5 000 kr ur ungdomspotten till discokvällar, totalt 

10 000 kr.         

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.    
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja arrangemangsbidrag- och 

verksamhetsbidrag till kulturföreningar enligt bifogad sammanställning. 

Bilaga 1. 

Att bevilja Silpinge IOGT/NTO ett bidrag ur ungdomspotten om 5 000 kr.    

________________ 

Exp. 
Berörda föreningar 
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§ 70 Dnr 2018-000240 805 

Sammanställning av anläggnings- och lokalbidrag 2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Föreningslivet har lämnat in sina ansökningar gällande anläggnings- och 

lokalbidrag med slutdatum 2018-03-31.  

Bedömning 

I internbudget för 2018 är 1 954 000 kr avsatta. Medlen är fördelade enligt 

bilaga 1. Fördelningen av bidrag till fotbollsföreningar är fördelade och 

följer en fördelningsnyckel enligt bilaga 2. Saxemara IF samt Johannishus 

ryttarförening har beviljats ett förskott vilket syns i sammanställningen. 

Grusplaner beviljas inga bidrag 2018, vilket är samma princip som 2017. 

Summan att fördela är i likhet med tidigare 600 000 kr. Bidrag för 

motionsspår, kartor följer samma princip som 2017: 

Elljusspår öppna året runt  per km 6 000 kr 

Övriga spår året runt  per km 2 500 kr 

Revidering av orienteringskarta per km2 3 000 kr 

 

Föreningar som disponerar stora ytor som t.ex. Golfklubbar och 

Brukshundsklubb framräknas på annat sätt, där bl.a. hänsyn tas till antal 

ungdomar i föreningen. För ridhus och motsvarande är bidraget beräknat 

med 33, 3 kr m2.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja bidrag enligt sammanställning i 

bilaga 1.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V), Kranislav Miletic (S), tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S) och ersättare Thomas Svensson (S).  

Ajournering begärs och genomförs mellan kl 16 35 – 16 45. 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att bidragen till kategorin Idrottsföreningar och 

Övriga föreningar återremitteras för ett förtydligande av 

beräkningsmodellen.  Bifall till övrig bidragsfördelning.       

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera bidragen gällande 

kategorin Idrottsföreningar och Övriga föreningar för ett förtydligande av 

beräkningsmodellen. 

Att bevilja bidrag till övriga föreningar enligt redovisad bidragsfördelning. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Berörda föreningar 
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§ 71 Dnr 2018-000241 805 

Sammanställning av investeringsbidrag 2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

För 2018 är 600 000 kr avsatta för investeringsbidrag. Till detta kommer tre 

beslut fattade 2017 om att hänskjuta ansökningar till budgetberedning 2018. 

Dessa är godkända och inlagda i internbudget för 2018: 

Listerby IK. Om- och tillbyggnad klubblokal          100 000 kr § 121/2017 

Belganet-Hallabro IF. Ny spelplan ungdomsfotboll 182 000 kr § 122/2017 

Saxemara IF. Isolering tak och ventilationssystem   290 000 kr § 123/2017 

 

Konsekvensen blir att ramen för investeringar utökats med 572 000 kr 

riktade till tre större investeringar.  

Bedömning 

Totalt ansökt belopp 2018 är 7 183 762 kr. En stor ansökan är gjord av 

Ronneby OK om 4 653 953 kr. Det gäller investeringar på Karlsnäsgården. 

Detta förklarar det höga beloppet. Större delen av Ronneby OK:s ansökan 

ska hanteras på annat sätt enligt dialog med föreningen.  

De prioriteringar som är gjorda i tjänstemannaförslaget bygger på 

vägledning att förorda ungdomsverksamhet, maskinutrustning för 

anläggningsskötsel, tillgänglighet, energispar samt föreningens 

kärnverksamhet. Vidare är bidrag beviljat till fiberindragning.  

Större bidrag som överstiger investeringar för objekt över 100 000 kr 

föreslås hänskjutas till kommunstyrelsen eller till 2019 års budgetberedning.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden besluta bevilja investeringsbidrag enligt bilaga 1 

samt enligt tidigare fattade beslut § 121, § 122 samt § 123/2017.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter 

Lindström (RP) och Ronny Pettersson (V). 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget, med ändringen 

att Ronneby OK:s ansökan ska behandlas av budgetberedningen.       

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja investeringsbidrag enligt 

bilaga 1 samt enligt tidigare fattade beslut § 121, § 122 samt §123/2017. 

Ronneby OK:s ansökan skickas till budgetberedningen för behandling. 

________________ 

Exp. 
Berörda föreningar 
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§ 72 Dnr 2018-000128 109 

Medborgarförslag - förläng badbryggan i Kuggeboda  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till fritid-och kulturnämnden översänt en 

begäran om remissyttrande över ett medborgarförslag från Jonas Karlsson, 

ordförande i Kuggeboda samhällsförening, angående Kuggeboda badplats. 

En ny flytbrygga är på plats inköpt av kommunen. Denna uppfattas som 

ranglig och ostadig, vilket kan innebära en risk för äldre personen, när de 

vistas på bryggan. 

I medborgarförslaget föreslås att bryggan kompletteras med två 

längdsektioner samt att en ramp med räcke läggs vid sidan av bryggan.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen ser positivt på förslaget och ser över 

möjligheten att verkställa detta, såvida inga praktiska hinder föreligger. Vad 

gäller framtida skötsel föreslås en dialog med samhällsföreningen samt 

genom revidering av skötselavtal. Vid en telefonkontakt med Jonas Karlsson 

ställer sig samhällsföreningen positiv till fortsatt skötsel. Idag finns det 

ramper för funktionsnedsatta i Järnavik och Ekenäs, vilket är kommunens 

mest besökta badplatser. Det följer ett regelverk kring detta.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till medborgarförslaget. 

Förvaltningen undersöker möjligheten att komplettera bryggan samt att 

placera en ramp med räcke vid sidan av bryggan eller att hitta andra 

lösningar som ligger i linje med förslaget. Detta sker i dialog med 

samhällsföreningen. Arbetet pågår och beräknas färdigställas under 2018. 

Finansieringen av kompletterade flytbryggor samt ramp sker inom befintlig 

ram.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter 

Lindström (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

ställa sig positiva till medborgarförslaget.  

Förvaltningen undersöker möjligheten att komplettera bryggan samt att 

placera en ramp med räcke vid sidan av bryggan eller att hitta andra 

lösningar som ligger i linje med förslaget. Detta sker i dialog med 

samhällsföreningen. Arbetet pågår och beräknas färdigställas under 2018. 

Finansieringen av kompletterade flytbryggor samt ramp sker inom befintlig 

ram.  

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 

 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(35) 
2018-05-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 73 Dnr 2018-000127 109 

Medborgarförslag - Möjlighet att kunna hyra 
gymnastiksalen i Kuggeboda skola 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till fritid-och kulturnämnden översänt en 

begäran om remissyttrande över ett medborgarförslag från Jonas Karlsson, 

ordförande i Kuggeboda samhällsförening gällande nyttjande av 

gymnastiksalen i Kuggeboda.  

Sedan ett par år tillbaka har fritid- och kulturförvaltningen ingen uthyrning 

av gymnastiksalen i Kuggeboda. Den ligger inte i förvaltningens 

bokningssystem. Tidigare skedde uthyrning kvällar och helger. Detta skedde 

när skolan var öppen och hade sin verksamhet dagtid. Idag förvaltas 

gymnastiksalen av tekniska förvaltningen. Samhällsföreningen föreslår att 

gymnastiksalen ska kunna nyttjas av de som är intresserade i byn och vill ha 

en diskussion kring detta.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen delar samhällsföreningens uppfattning att 

gymnastiksalen ska kunna nyttjas av de som är intresserade. Förvaltningen 

har dock ingen budget för städ, underhåll eller tillsyn i dagsläget eftersom 

det inte föreligger något internhyresavtal mellan fritid- och kultur-

förvaltningen och tekniska förvaltningen.  Fritid och kulturförvaltningen och 

Samhällsföreningen i Kuggeboda kan genom dialog och upprättande av 

någon form av avtal hitta en lösning som gynnar Kuggebodas invånare.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget och 

beslutar föreslå fullmäktige att besluta att ge förvaltningschefen i uppdrag att 

hitta en lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen som ligger i 

linje med intentionerna i medborgarförslaget.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget     
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

ställa sig positiv till medborgarförslaget och föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att hitta en 

lösning för att bedriva verksamhet i gymnastiksalen som ligger i linje med 

intentionerna i medborgarförslaget. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 

 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(35) 
2018-05-22  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 74 Dnr 2017-000622 253 

Återremiss - Begäran om synpunkter - Försäljning av 
Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade enligt § 100 att i ärendet gällande 

försäljning av fastigheten Hans 12, Möllebacksgatan 4, återremittera ärendet 

till Fritid- och kulturnämnden i syfte att utreda förändrade förutsättningar i 

samband med bidrag från Boverket samt en analys av finansiering för de 

förslag nämnden lämnade.  

      

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen är fortfarande intresserad av fastigheten Hans 

12. Det statliga bidrag som Ronneby kommun; fritid- och kultur-

förvaltningen och tekniska förvaltningen har erhållit från Boverket för att 

tillgänglighetsanpassa och renovera Kulturcentrum kommer inte att påverka 

det fortsatta arbetet med Konst i Blekinge och utvecklingen av nya platser 

för konstmöten i Ronneby.  

 

Stallet, fastigheten Hans 12, är en värdefull komplementbyggnad i samband 

utvecklingen av verksamheten på Massmanska kvarnen. Kulturcentrum och 

Konst i Blekinge ser fastigheten som en viktig lokal för residenskonstnärer 

som regelbundet kommer till Ronneby kommun och Blekinge. I lokalen kan 

konstnärer installera ljud/bild och ljusverk. Installationerna planeras att vara 

publika och genom att göra ett transparant dörrparti kan lokalen vara stängd 

men förbipasserande kan uppleva konstverken från utsidan. I samband med 

residensbesök kan konstnärer finnas i lokalen under den varma årstiden om 

så behövs. Finansiering av ett säkert och transparant dörrparti beräknas till 

30 000 - 40 000 kronor. Den tekniska utrustningen kommer att variera från 

verk till verk men beräknas belasta verksamhet 420000.       

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiv till ett övertagande av 

byggnaden då förslaget till lokalens användning passar bra in i planeringen 

för utveckling av nya platser för konstmöten. Byggnadens övre våning kan 

om det behövs fortsatt vara ett förråd för nuvarande hyresgäst.  
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma. 

         

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till  kommunstyrelsen ställa 

sig positiv till ett övertagande av byggnaden då förslaget till lokalens 

användning passar bra in i planeringen för utveckling av nya platser för 

konstmöten. Byggnadens övre våning kan om det behövs, fortsatt vara ett 

förråd för nuvarande hyresgäst.  

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 75 Dnr 2018-000193 003 

Begäran om remissyttrande - Arkivreglemente 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunledningsförvaltningen har till fritid-och kulturnämnden översänt en 

begäran om remissyttrande över arkivreglementet. Nuvarande 

arkivreglemente antogs av kommunfullmäktige 2009. För att kunna fullfölja 

hanteringen i frågan om e-arkiv har Ronneby kommun som medlem i 

kommunförbundet Sydarkivera tagit fram ett nytt förslag till 

arkivreglemente. Detta remissförslag bygger på en mall som Sydarkivera 

tagit fram. Arkivreglementet, såväl det gamla som detta förslag, omfattar 

samtliga nämnder och kommunala bolag.  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden ska avge ett remissyttrande till 2018-05-30. På 

tjänstemannanivå har vi inga synpunkter utan litar på att förslaget är 

framtaget enligt de lagar och förordningar som gäller.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå fullmäktige att godkänna förslaget 

till nytt arkivreglemente.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att förslaget till nytt arkivreglemente godkänns.  

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 76 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information:  

Samverkan med utbildningsförvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen 

gällande kostnadsfri simskola för förskolebarn. Anläggningsansvarige Peter 

Nilsson har jobbat fram ett sommarförslag tillsammans med Ronneby 

Simsällskap om avgiftsfri simskola. Under hösten kommer utbildnings-

förvaltningen och fritid- och kulturförvaltningen att genomföra kostnadsfri 

simskola.   

Arkipelagrutten- Ark 56 Det pågår ett intensivt arbete med framtagande av 

kartmaterial, flytbryggor, cykelleder mm längs med kuststräckan i Blekinge. 

Det är ett länsövergripande arbete och landsbygdsutvecklare Ebon 

Kaisajuntti deltar i detta.  

Bidrag Kulturcentrum – Boverket har beviljat ett bidrag till Ronneby 

kommun för ombyggnad av Kulturcentrum. Det är entré, foajé, hörsal, 

ventilation, el. tillgänglighet för funktionsnedsatta och att byggnaden ska 

vara estetiskt inbjudande. Tre arkitekter ska skissa på förslag där ett förslag 

ska gå vidare för genomförande. I arkitektuppdrag ingår även en översyn av 

restaurangen. Ärendet kommer att redovisa kontinuerligt. 

Ordförande Lena Mahrle (L) lämnar följande information: 

Fiskegruppens deltagare, Lena Mahrle (L), Kranislav Miletic (S) och 

Christer Leksell (SD) har haft tre träffar där det har diskuteras, information 

skyltning, sopkärl, båtar mm. För att få en föryngring av fisket så ska det 

buntas ihop gamla julgranar som sedan ska läggas ut på lämpliga ställen där 

fiskarna kan lägga sina ägg. Inplantering av regnbåge skall fortgå. Förslag 

inför 2019 är att det ska genomföras ett lite större event vid premiär och 

avslutningsfiske. Renovering av en av Ronnebyåns pooler ska genomföras 

för att underlätta för öringen fortplantning. Ev ska elektroniska fiskekort 

införas. Ronneby Kommun deltar i ett nätverk för svenska kommuners fiske 

och där ligger Ronneby på 16 plats. Länsstyrelsen arbetar med ”Gäddhäng” 

för att hjälpa gäddans fortbestånd. Gäddorna kan gå upp i översvämmade 

ängar och lekar och lägga sina ägg.  

Christer Leksell (SD) lämnar följande information: 

Det finns roddbåtar att hyra i Galtsjön. Restaurangen sköter fiskekort och 

båtar 
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Fredrik Jacobsen (M) meddelar att det går bra att komma ut i god tid till 

återvinningsstationen i Angelskog och lägga undan julgranar till fisket.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) och Ronny 

Pettersson (V). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att informationen noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 77 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet.  

Ronneby Folkteater – Sammanställning av kostnader för barn- och 

ungdomsverksamhet 2017/2018.  

Redovisning - Fördelning av bidrag till studieorganisationerna 2018. 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen § 112/2018 – Ronneby Orienteringsklubb, ansökan om 

bidrag - Hittaut. 

Kommunfullmäktige § 92/2018 – Årsredovisning 2017 för Ronneby 

kommun, samt fråga om ansvarsfrihet. 

Kommunfullmäktige § 93/2018 – Dataskyddsombud.   

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsärenden mm noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid-och kulturnämnden besluta att notera delgivningsärenden mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 78 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under mötet.  

Delegationsbeslut 2018-04-19 – Ronneby Musei- och hembygdsförening 

beviljas ett arrangemangsstöd om 9 000 kr för Karödagen.  

Delegationsbeslut 2018-04-19 - Ronneby Musei- och hembygdsförening 

beviljas ett arrangemangsbidrag om 10 000 kr för Valborgsmässofirandet.    

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsärendena noteras till 

dagens protokoll      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid-och kulturnämnden besluta att notera redovisade delegationsärenden 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 79 Dnr 2018-000017 009 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ronny Pettersson (V) ställer en frågan angående de medierapporter som 

florerat i dagspressen angående ny friskola i gamla Sockerbrukets lokaler. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar fritid- och kulturförvaltningen 

inte fått information i ärendet. Utbildningsförvaltningen har eventuell viss 

information i ärendet.  

Christer Stenström (M) ställer en fråga om vad som gäller de digitala 

skyltana som finns uppsatt i Ronneby kommun. Kan man hyra in sig där? 

Önskemål framförs om att kommunikationsenheten ska komma och 

informerar om detta. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att det finns en policy för digital 

skyltar. 

Ordförande Lena Mahrle (L) påminner om att sammanträdet den 19 juni 

2018 är ett heldagssammanträde.      

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att övriga frågor/ärenden noteras till 

dagens protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärenden till 

dagens protokoll. 

________________ 

 


