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2012/5
§ 1 Information från Revisorerna
Sammanfattning
Förtroendemannarevisorerna Sune Johansson, M, och Ingrid Bergström, C presenterar sig och informerar Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare om revisionens roll, oberoende revision, revisionsprocessen, grunder för ansvarsprövning, årlig granskning med mera.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, och Peter Lindström,
RP.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
Exp:
Sune Johansson
Ingrid Bergström
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2011/15
§ 2 Information från Föreningen Jazz i Ronneby
Beslutsunderlag
1 Beslut allmänt ärende

2012-01-04

FKN §110/2011 2011-11-03, Utvärdering
av Jazzbridge 2011 i Ronneby.

2 Handling

2011-10-25

Utvärdering av Jazzbridge 2011 i Ronneby.

3 Handling

2011-10-11

Utvärdering av Jazzbridge 2011 i
Ronneby

Sammanfattning
Bosse Johansson och Thomas Lähdet informerar Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare om JazzBridge 2011 i Ronneby och Föreningen Jazz i Ronneby. Jazzfestivalen i Ronneby startade 1985 och pågick sedan varje år i 16 år.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Håkan Robertsson, S,
Malin Norfall, S och Åke Tärntoft, C.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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2011/9
§ 3 Delegationsordning för Fritid- och kulturnämnden
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-23

Fritid- och kulturnämndens delegationsordning

2 Beslut allmänt ärende

2011-02-02

FKN §20/2011 2011-02-02, Delegationsordning för Fritid- och kulturnämnden

3 Handling

2011-01-21

Delegationsordning för Biblioteksoch kulturnämnden

4 Handling

2011-01-20

Delegationsordning för Fritid- och kulturnämnden

Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Fritid- och kulturnämndens nya delegationsordning.
Sammanfattning
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i denna delegationsordning enligt bilaga 1. Delegationsordningen avser ordförande Nils Ingmar Thorell, 2:e vice ordförande Håkan Robertsson och förvaltningschef Tommy Johansson.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, ersättare Christoffer Stenström, M, Åke
Tärntoft, C, och Peter Lindström, RP.
Yrkanden
Ledamot Åke Tärntoft, C, yrkar att under § 5, Anmälan, i Delegationsordningen skall presidie eller
nämnd ändras till presidiet eller nämnden.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på det framställda ändringsyrkandet och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna Fritid- och kulturnämndens nya delegationsordning
med ovanstående ändringsyrkande och i enligt med bilaga 1.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen

Justeras
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2011/12
§ 4 Bokslutsgenomgång för Fritid- och kulturnämnden för 2011
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-17

Bokslutsgenomgång för Fritid- och kulturnämnden för 2011

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redovisar bokslutet för år 2011
avseende Fritid- och kulturnämnden.
Sammanfattning
Det ekonomiska utfallet slutar på –1.318 tkr för hela förvaltningen, varav -912 tkr för Fritidsenheten och -406 tkr för Kulturenheten. Det största underskottet har blivit vid Brunnsbadet och Kockumhallen. Utfallet för investeringsprojektet Lugnevi isarena har blivit negativt mot budget.
Kostnadsökningar har i flera fall i verksamheterna tillkommit genom ej nödvändiga utgifter som ej
varit budgeterade.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Nordfall, S,
tjänstgörande ersättare Mats Roxling, M, ersättare Jesper Rehn, FP, Peter Lindström, RP och AnneGrethe Sunnhagen, M.
Yrkande
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att Fritid- och kulturnämndens bokslut för 2011 godkänns.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att Fritid- och kulturnämnden begär hos revisorerna en
grundlig granskning av kostnaderna för Kockumhallen avseende 2011, samt en översiktlig granskning åren 2006 till och med 2010.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.
Yrkande
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, yrkar att revisorerna granskar kostnaderna av Brunnsbadet i relation till förväntade kostnader.
Justeras
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Propositionsordning 3
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.
Yrkande
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar att Förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att
genomföra en översyn av taxorna gällande båtplatser – bryggor så att full kostnadsteckning sker.
Propositionsordning 4
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att:
Godkänna Fritid- och kulturnämndens bokslut för 2011 enligt bilaga 2 och 3.
Begära granskning av revisorerna för en övergripande genomgång gällande Kockumhallen för
2011, samt en översikt från 2006 till och med 2011.
Begära granskning av revisorerna för en genomgång av kostnaderna i relation till förväntade kostnader avseende Brunnsbadet.
Förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att genomföra en översyn av taxorna gällande
båtplatser – bryggor så att full kostnadsteckning sker.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Revisorerna
Tommy Johansson
Lena Brorsdotter
Ekonomienheten

Justeras
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2012/11
§ 5 Internbudget 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-17

Internbudget 2012

Sammanfattning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, föreslår nämnden att bordlägga ärendet och ha ett extra sammanträde måndagen den 13 februari 2012.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bordlägga ärendet till Fritid- och kulturnämndens extra sammanträde måndagen den 13 februari 2012.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/12
§ 6 Information gällande Föreningen Sporren
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-20

Skrivelse från Rid och körsällskapet Sporren med önskemål om långsiktigt avtal om
tillgång till ridhus, Rid och körsällskapet
Sporren

2 Handling

2012-01-17

Hyresavtal gällande Föreningen Sporren

Förvaltningschef Tommy Johansson information angående Föreningen Sporren.
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att arbeta fram en lösning gällande Föreningen
Sporren.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram
en lösning gällande Föreningen Sporren.
_____________________
Exp:

Tommy Johansson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/2
§ 7 Kulturenhetens verksamhets- och arrangemangsbidrag 2012
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-12

Verksamhets- och arrangemangsbidrag
2012

2 Handling

2012-01-09

Kulturenhetens verksamhets- och arrangemangsbidrag 2012

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag avseende Kulturenhetens verksamhetsoch arrangemangsbidrag för 2012.
Sammanfattning
24 kulturföreningar har sökt sammanlagt 1 146 800 kronor i verksamhets- och arrangemangsbidrag för verksamhetsåret 2012.
Föreningarna är fördelade på 7 musikföreningar, 3 teater- och filmföreningar, 4 föreningar
som har sin verksamhet inom konst och utställningar, 6 samhälls- och hembygdsföreningar
samt 4 föreningar med övrig kulturverksamhet, bl a slöjdverksamhet.
Bedömning
Enligt den föreslagna bidragsfördelningen avsätts 155 tkr till musikföreningar, 155 tkr till
teater och film, 93 tkr till konst- och utställningsverksamhet, 32 tkr till samhälls- och hembygdsföreningar samt 22 tkr till övrig kulturverksamhet.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beviljar verksamhets- och arrangemangsbidrag om 457 000
kronor enligt förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Håkan Robertsson, S.
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet för handläggning till Fritid- och
kulturnämndens sammanträde den 8 mars 2012.
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
Ekonomienheten

Justeras
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2011/19
§ 8 Driftsbidrag till Ronneby Musei- och hembygdsförening enligt avtal 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-20

Redovisning av årligt bidrag till Ronneby
Musei- och hembygdsförening 2011

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-12

Bidrag till Ronneby Musei- och hembygdsförening enligt avtal 2012

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag avseende driftsbidrag till Ronneby Musei- och hembygdsförening enligt avtal 2012.
Sammanfattning
På uppdrag av Biblioteks- och kulturnämnden tecknade kulturchefen ett avtal med Ronneby Musei- och hembygdsförening om driften av museerna Möllebackagården, Gjuteri- och
emaljmuseet, Modelladan, Ekholms fotoateljé samt Risanäs skolmuseum. Nuvarande avtal
gäller t o m 2013. Enligt avtalet skall ett årligt bidrag för administration, marknadsföring
och utveckling av verksamheten utgår med max 92 000 kronor.
Biblioteks- och kulturnämnden fattade beslut om att det årliga bidraget skall behandlas och
beslutas i Fritids- och kulturnämnden senast i december 2011 och 2012 för nästkommande
år efter att tidigare beviljat bidrag har redovisats.
Ronneby Musei- och hembygdsförening har lämnat en redovisning av 2011 års bidrag.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Musei- och hembygdsförening ett
bidrag för 2012 för drift och utveckling av Möllebackagården, Gjuteri- och emaljmuseet,
Modelladan, Ekholms fotoateljé samt Risanäs skolmuseum om 92 000 kronor.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Håkan Robertsson, S.
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för handläggning till Fritidoch kulturnämndens sammanträde den 8 mars 2012.
____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/13
§ 9 Föreningen Folk Practice Academy ansöker om bidrag till en folklig kör
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-19

Folk Practice Academy söker bidrag till
folklig kör

2 Handling

2012-01-18

Folk Practice Academy ansöker om bidrag till en folklig kör, Folk Practice Academy

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Folk Practice Academy ansöker om bidrag till en folklig kör.

Sammanfattning
Den nystartade internationella föreningen Folk Practice Academy söker ett verksamhetsbidrag om
30 000 kronor för att starta en folklig kör med säte i Ronneby kommun, men med hela Blekinge
som upptagningsområde. Den folkliga kören är ett lokalt projekt som har uppstått ur ett EU-projekt
Baltic Sea Inter Cult (Leader) där en grupp ungdomar lär sig om folkmusik tillsammans med ungdomar och folkmusiker i Estland och Polen.
Folk Practice Academy vänder sig inte enbart till ungdomar utan skall arbeta bredare och mer långsiktigt, med folk i alla åldrar för att stärka kopplingen mellan generationerna, vilket i sin tur kan
stärka ungdomarnas anknytning till Blekinge. Föreningen har redan skapat ett nätverk inom kommunen och samarbetar bl a med Cela och Kunskapskällan.
Att starta en folklig kör är ett sätt att fånga intresset och engagemanget för den folkliga musiken;
man behöver inte kunna använda något instrument och alla kan sjunga. Kören kommer förutom
traditionell folkmusik, att lyfta fram specifikt blekingska traditioner, som majsjungning - en medeltida tradition som idag bara lever kvar i Strångamåla.
Folk Practice Academy stöds av studieförbundet NBV och kommer att söka bidrag från Region
Blekinge eftersom den folkliga kören ska ses som ett långsiktigt, länsövergripande projekt i syfte att
bl a synliggöra den blekingska musiktraditionen, skapa ytterligare nätverk och bidra till kultur- och
turismutbudet.
Det sökta bidraget avser att täcka kostnader för det första verksamhetsåret, 2012 där arvoden till
pedagog, reseersättning, lokalhyra m m ingår som kostnader.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beviljar föreningen Folk Practice Academy ett verksamhetsbidrag 2012
om 25 000 kronor för att starta en folklig kör

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-02-02

14(28)

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, ersättare Jesper Rehn,
FP och Peter Lindström, RP.
Förslag till beslut
Ordföranden Nils Ingmar Thorell föreslår att Fritid- och kulturnämndens presidium får i uppdrag att
träffa Föreningen Folk Practice Academy för ytterligare information.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Fritid- och kulturnämndens presidium får i uppdrag att träffa
Föreningen Folk Practice Academy för ytterligare information. Ärendet återremitteras till Fritidoch kulturnämndens sammanträde den 8 mars 2012.
_____________________
Exp:

Folk Practice Academy
Lena Brorsdotter

Justeras
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2012/9
§ 10 KRIF-hockeyförening hemställer om is i Kockumhallen till sommarhockey från
den 18 augusti - 21 augusti 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-23

KRIF ansöker om utökad uppfrysning i
Kockumhallen

2 Handling

2012-01-16

KRIF-Hockeyförening hemställer om is i
Kockumhallen till sommarhockey från den
18 augusti - 21 augusti 2012, KRIFHockeyförening

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande KRIF-hockeyförenings
hemställan om is i Kockumhallen till sommarhockey från den 18 augusti - 21 augusti 2012
Sammanfattning
KRIF har för avsikt att under perioden 16 augusti - 19 augusti 2012 (vk 33) ordna ett läger för egna
ungdomar 94:or – 04:or. Lägret skall utveckla föreningen med träning och teoripass som inslag.
Från den 5 augusti (helgen vk 31) söker KRIF:s A-trupp extra uppfrysning för träning m.m.
Yttrande
Tidpunkten för extra träningstid och läger gör att uppfryst period utökas med fyra veckor
mot kommunens tidigare tid för färdig is. Detta har varit vid 1 september som i år infaller
helgen vk 35. Sveriges kommuner och landsting har historiskt en rekommendation att färdig is är mellan vk 37 och 13. Denna tidsangivelse har under åren ändrats lite beroende på
serie och slutspel.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden ställer sig positiva till arrangemangen under förutsättning att
extra uppfrysning sker till självkostnads- pris. KRIF har i nämndens ställningstagande möjlighet att externt sälja istid till andra föreningar. Ordinarie uppfrysningstid är från och med
vecka 35 till och med vecka 11.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, tjänstgörande ersättare
Mats Roxling, M och Anne-Margret Fransson Modliba, S.
Beslut
Fritid och kulturnämnden ställer sig positiva till arrangemangen under förutsättning att
KRIF står för energi- och vaktmästarkostnader för den extra uppfrysningen. KRIF har i
nämndens ställningstagande möjlighet att externt sälja istid till andra föreningar under
denna tid. Ordinarie uppfrysningstid är från och med vecka 35 till och med vecka 11.
_____________________
Exp:

KRIF-hockeyförening
Justeras
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2011/96
§ 11 Försäljning av Järnaviks Camping
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-17

Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby
kommun

2 Beslut allmänt ärende

2011-06-08

FKN §66/2011 2011-06-09, Förlängning
av arrendeavtal gällande Järnaviks Camping

3 Handling

2011-05-26

Förlängning av arrendeavtal gällande
Järnaviks Camping, Stefan Nilsson

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående försäljning av Järnaviks Camping, Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby kommun
Yttrande
Arrendatorn av Järnaviks camping Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har visat intresse
för ett eventuellt förvärv av campingplatsens byggnader, mark samt övrig egendom (inventarielista
bifogas) belägna inom fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1 samt den mark som från och med 2011,
löpande på ett år i taget, arrenderas av hyrestagaren via Miljö och byggnadskontoret.
Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal (bifogas) med Ronneby kommun daterat 2009-03-17 där arrendetiden satts till 1 maj 2009 till 30 april 2012 med 9 månaders uppsägningstid före avtalets utgång. Avtalet förlängs med 12 månader vid varje tillfälle tills tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och ändringar till hyresavtal( bifogas).
Inom fastigheten finns en badplats med bryggor som bör beaktas i en eventuell förvärvssituation.
Det är samtidigt viktigt att via servitut beredas möjlighet att komma genom fastigheten.
Avloppsanläggningen bestående av infiltration och trekammarbrunn är utdömt och efter 1 juni 2015
får ej denna rening användas. Det finns en plan för hela avloppsnätet i Järnavik.
På och i campingplatsens byggnader föreligger ett investeringsbehov på ca 250 tkr där bl a
solceller på servicebyggnader ska bytas. Arrendatorn har under sin tid på campingen skött
sina åtaganden och egna investeringar med stor inlevelse och kraftigt ökat besöksstatistiken/gästnätter.
Deltar i debatten
I debatten deltar Håkan Robertsson, S, Peter Lindström, RP, Anders L Petersson, C, ersättare
Christoffer Stenström, M och tjänstgörande ersättare Åsa Cederberg, S.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med ovanstående yttrande.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Stefan Nilsson
Ekonomienheten
Tommy Johansson
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2011/37
§ 12 Fritid- och kulturnämnden har i uppdrag att återkomma med en utvärdering av
den planerade verksamheten i Ronneby Sporthall
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-20

Utvärdering gällande Sporthallen, Lisbeth
Karlsson

2 Handling

2011-07-07

Kommunfullmäktige § 178/2011, Besvarande av medborgarförslag från Julia
Cherciu om att öppna en fritidsgård eller
mötesplats på Älgbacken

3 Beslut allmänt ärende

2011-05-04

FKN §60/2011 2011-05-05, Begäran
om remissyttrande gällande medborgarförslag från Julia Cherciu om att
öppna en fritidsgård eller mötesplats
på Älgbacken

4 Handling

2011-04-26

Remissyttrande gällande Medborgarförslag om att öppna en fritidsgård eller mötesplats på Älgbacken

5 Handling

2011-02-16

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Julia Cherciu om
att öppna en fritidsgård eller mötesplats
på Älgbacken, Per Drysén

Fritidskonsulent/fritidsledare Lisbeth Karlsson lämnar följande redogörelse gällande Sporthallen.
Sammanfattning
Under hösten 2011 startade vi upp en aktivitet i sporthallens A-sal, med målgrupp föreningslös
ungdom. När vi startade var det meningen att det skulle vara en fritidsledare och att vaktmästaren
som var i tjänst skulle vara behjälplig, men det var inget som fungerade i praktiken, eftersom vaktmästaren hade tjänst på flera anläggningar. Vi bestämde därför att de fritidsledare som jobbade fredagskvällen började i sporthallen klockan 17:00 och hade aktivitet fram till 18:30 och därefter öppnade upp Bruket 19:00. Vi har därför kompenserat de ungdomar som inte besöker sporthallen med
att öppna upp Bruket redan klockan 17:00 på lördagskvällen.
Detta har varit en välbesökt aktivitet med 15-25 ungdomar varje gång. Det har varit mestadels ungdomar med utländsk bakgrund. Vi har även haft de ensamkommande flyktingbarnen från Cura Park
som kommit och spelat. Aktiviteten har varit fotboll. Detta har varit en trevlig aktivitet som vi tycker har fungerat bra och alla ungdomar uppskattat och haft roligt. Vi fortsätter denna aktivitet även
under våren 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Anne-Margret Fransson Modliba, S, Peter Lindström, RP.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet.
_____________________
Exp:

Lisbeth Karlsson
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2011/164
§ 13 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Lars Karlsson om
namnbyte på Knut Hahnsskolan
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-01-13

Medborgarförslag om namnbyte av Knut
Hahnskolan - yttrande

2 Handling

2011-12-12

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Lars Karlsson om
namnbyte på Knut Hahnsskolan, Kommunledningsförvaltningen

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande remissyttrande av medborgarförslag från Lars Karlsson om namnbyte av Knut Hahnskolan.
Sammanfattning
Fritids- och kulturnämnden har fått rubricerade medborgarförslag för yttrande.
Förslagsställaren anser att Ronnebys gymnasieskola skall byta namn och inte längre kallas för Knut
Hahnskolan eftersom Knut Hahn anses ha haft ett negativt inflytande för Ronneby vid slutet av
1600-talet. Framför allt var Knut Hahn en lojal statstjänsteman i försvenskningsperioden och sågs
därför inte med blida ögon av ronnebyborna.
Den nuvarande gymnasieskolan byggdes och fick sitt nuvarande namn 1969. Varför just Knut Hahn
fick namnge skolan är okänt och skolan borde kanske den gången fått namn efter någon med mer
positiv klang för Ronneby.
Oavsett Knut Hahns roll i slutet av 1600-talet hade han en betydande del i Ronnebys historia, i den
process som var aktuell då. Det är nu 354 år sedan Blekinge och Ronneby försvenskades och 43 år
sedan gymnasieskolan fick sitt namn.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden anser inte att det finns anledning att byta namn på Ronnebys gymnasieskola.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Åke Tärntoft, C, Peter Lindström, RP,
Christoffer Stenström, M, Jesper Rehn, FP, Håkan Robertsson, S, Gudrun Johansson, SD och Malin
Norfall, S.
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Ledamot Åke Tärntoft, C, yrkar bifall till att det finns all anledning att byta namn på Ronnebys
gymnasieskola.
Propositionsordning 1
Ordförande ställer proposition på framförda förslag och finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller
tjänstemannaförslaget.
Tilläggsyrkande
Ledamot Peter Lindström, RP, yrkar med instämmande av Nils Ingmar Thorell, FP, bifall till att en
skylt med information om Knut Hahn sätts upp på gymnasieskolan.
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning 2
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller Peter Lindströms
förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för Peter Lindströms förslag.
Nej-röst för Håkan Robertsson förslag.
Omröstningsresultat
Vid verkställd omröstning avges till protokollet bifogad bilaga med 9 ja-röster och 4 nej-röster.
Beslut
Fritids- och kulturnämnden anser inte att det finns anledning att byta namn på Ronnebys gymnasieskola men föreslår att gymnasieskolan informerar elever och personal om Knut Hahn, t ex via en
text i skolans lokaler.
Reservation
Ledamot Åke Tärntoft, C, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande:
Fritid- och kulturnämnden anser att det finns all anledning att byta namn på Ronnebys gymnasieskola. Åke Tärntofts förslag till nytt namn på gymnasieskolan är Ronnebyandans Kunskapscentrum.
_____________________
Exp:

Kommunledningsförvaltningen
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2011/17
§ 14 Begäran om remissyttrande gällande förslag till Barn- och ungdomspolitisk
strategi för Ronneby kommun 2012 - 2015
Beslutsunderlag
1 Handling

2011-11-16

Begäran om remissyttrande gällande förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi
för Ronneby kommun 2012 - 2015, Kommunledningsförvaltningen

2 Beslut allmänt ärende

2011-05-02

FKN §26/2011 2011-03-03, Uppföljning av
Barn- och ungdomsstrategi för Ronneby
kommun

3 Handling

2011-02-23

Uppföljning av Barn- och ungdomsstrategi för Ronneby kommun

4 Handling

2011-02-17

Uppföljning av Barn- och ungdomsstrategi
för Ronneby kommun, Sofie Ceder, Fritidoch turistnämnd

5 Handling

2011-01-21

Uppföljning av Barn- och ungdomsstrategi
för Ronneby kommun

6 Handling

2011-01-21

Uppföljning av Barn- och ungdomsstrategi för Ronneby kommun

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående remissyttrande gällande förslag till Barn- och ungdomspolitisk strategi för Ronneby kommun 2012 – 2015.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom förslaget till ”Barn- och ungdomspolitisk
strategi” för Ronneby kommun 2012 – 2015.
_____________________
Exp:

Kommunledningsförvaltningen
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2012/17
§ 15 Inbjudan att delta i arbetet med att revidera de lokala miljömålen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-30

Inbjudan att delta i arbetet med att revidera de lokala miljömålen, Miljö- och energirådet

Ordförande i Miljö- och energirådet Kenneth Michaelsson och samordnare Kerstin Hannrup inbjudan att delta i arbetet med att revidera del lokala miljömålen.

Sammanfattning
Under 2012 och 2013 kommer arbetet med att revidera de lokala miljömålen att pågå. För att målen
ska vara så väl förankrade som möjligt samt realistiska för de olika verksamheterna och bolagen
bjuds ni härmed in att delta i detta viktiga arbete.
Varje nämnd uppmanas att utse en politiker att ingå i den interna referensgruppen samt en tjänsteman att ingå i arbetsgruppen för det fortsatta arbetet.
För att få en bra start på arbetet planeras en kick-off med inspirerande föredragshållare i mars/april
För referensgruppen planeras möten i juni, september och i november.
Arbetsgruppen träffas på möten 1 gång/månad under perioden april – oktober.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar utse ledamot Åke Tärntoft, C, att ingå i den interna referensgruppen för att revidera de lokala miljömålen.
_____________________
Exp:

Miljö- och energirådet
Åke Tärntoft
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2011/47
§ 16 Arbetsgruppens förslag till att framstående personer med anknytning till Ronneby kommun uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-01-24

Arbetsgruppens förslag till att framstående personer med anknytning till Ronneby
kommun uppmärksammas på ett förtjänstfullt sätt

2 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 Kvitterplatsen i Brunnsparken
samt att arbeta fram kriterier och ansvara
för att framstående personer med anknytning till kommunen uppmärks...

3 Handling

2011-02-22

Kommunfullmäktige § 330/2010, Besvarande av motion från Centerpartiets
kommunfullmäktigegrupp genom
kommunfullmäktigel Kenneth Michaelsson med förslag att Ronneby kommun namnger Kvitterplatsen i Brunnsparken till "Tommy Körbergs sångoch kvitterplats", Fritid- och turistnämnd

4 Handling

2011-02-22

Bok-nämnden har fått i uppdrag att sätta
upp en minnesplakett över Tommy Körbergs framträdande på Kvitterplatsen i
Brunnsparken samt att arbeta fram kriterier och ansvara för att framstående personer med anknytning till kommunen uppmärksammas likadant, Kommunfullmäktige

Åke Tärntoft, C, Anders P Petersson, S och Hillevi Andersson, C ingår i arbetsgruppen för framarbetande av att framstående personer med anknytning till Ronneby kommun uppmärksammas på ett
förtjänstfullt sätt.
Sammanfattning
Brunnskvittrets historia sträcker sig från början av 1950-talet till våra dagar. Många människor har
varit inblandande under årets lopp. För att hedra de mest kända föreslogs att minnesplaketten skulle
sättas upp i anslutning till Kvitterplatsen i Brunnsskogen.
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Vilka ska hedras?
Arbetsgruppen föreslår följande:
1. Arrangörerna, det finns mellan 5 och 10 personer som varit drivande
2. Artisterna, det finns hur många som helst! Vilka skall väljas ut?
3. Övriga inblandade, som på olika sätt stöttat verksamheten
För att inga medverkande skall glömmas bort, föreslår arbetsgruppen att Fritid- och kulturförvaltningen via hemsidan öppnar en ”Förslagslåda”, så att inga namn glöms bort.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att Fritid- och kulturförvaltningen under våren via hemsidan
öppnar en ”Förslagslåda”, så att inga namn glöms bort samt att beslut tas till hösten om vilka som
skall uppmärksammas.
_____________________
Exp:
Fritid- och kulturförvaltningen
Åke Tärntoft
Anders P Petersson
Hillevi Andersson
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2012/3
§ 17 Delegationsbeslut 2012

Sammanfattning
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera ärendet till protokollet.
_____________________
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2012/4
§ 18 Delgivningsärenden 2012
Sammanfattning
Kommunfullmäktige § 304/2011, Utdelning av kulturpris och kulturstipendium 2011.
Kommunfullmäktige § 308/2011, fastställande av budget för 2012-2013, plan 2014-2015.
Kommunfullmäktige § 314/2011, Beslut om ny organisation för Fritid- och kulturnämnden.
Kommunfullmäktige § 317/2011, Nyttjanderättsavtal av del av fastighet samt ansvar för vissa åtgärder mellan Ronneby kommun och Fredriksbergs Bollklubb.
Kommunfullmäktige § 318/2011, Beslut om Ronneby BK:s ansökan om bidrag avseende Brunnsvallsgrillens om- och utbyggnad med mera.
Kommunfullmäktige § 321/2011, Beslut om uppräkning av förtroendemannaarvoden från och med
2012-01-01.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera protokollsutdragen till protokollet.
_____________________
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2012/5
§ 19 Information och rapporter 2012

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om träffar med Bygd i samverkan i Bräkne-Hoby,
Cura Park, Föreningen Sporren, Polisen, Möljeryds Skytteförening och Backaryds Samhällsförening.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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Nr Namn

Par- När- § 13
ti
varo
Ja

Ledamot
FP

1.

Nils Ingmar Thorell

2.

Claes Diurhuus-Gundersen M

---

3.

Håkan Robertsson

X

4.

Anne-Grethe Sunnhagen M

X

X

5.

Robin Jonasson

M

X

X

6.

Anders L Petersson

C

X

X

7.

Åke Tärntoft

C

X

X

8.

Peter Lindström

RP

X

X

9.

Malin Norfall

S

X

10. Anders P Petersson

S

---

S

11. Anne-Margret Fransson S

X

BILAGA A
Sida 1
Datum 2012-02-02

Närvarolista

§

Nej

Avs

Ja

§
Nej Avs

Ja

Anteckningar
Nej Avs

X

X

X

X

X

Modliba

12. Angela Leyton

V

---

13. Gudrun Johansson

SD

X

X

X

Ersättare
1. Anders Wrenne

M

2. Mats Roxling

M

X

3. Christoffer Stenström

M

X

4. Lars Jolin

C

5. Hillevi Andersson

C

6. Jesper Rehn

FP

7. Liinda Ronnestad

RP

8. Åsa Cederberg

S

9. Marcus Rosander

S

Till och med § 14

X

X

10. Ann-Margret Olofsson

S

11. Jennie Liljerum

S

12. Niels Elley

MP

X

13. Tomas Lund

SD

X

2012-02-03

Tj ers

X

X

9

Tj ers

Tj ers
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FÖRFATTNINGSSAMLING
DELEGATIONSORDNING FÖR
Fritid- och kulturnämnden
____________________________________________________________________________________________
Utgivare: Fritidsförvaltningen
Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 3/2012.
BILAGA 1
Gäller från: 2012-02-08
Beslut: Fritid- och kulturnämnden § 3/2012.

Delegationsordning Fritid och kulturnämnden
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna i denna delegationsordning. Delegationsordningen avser ordförande Nils Ingmar Thorell, 2:e vice ordförande Håkan Robertsson och Förvaltningschef Tommy Johansson

1 Kap. Allmänt
1§. Syfte
Syftet med delegation är att avlasta nämnden mindre viktiga ärenden, så kallade rutinärenden,
för att möjliggöra en effektivare kommunal förvaltning.
2§. Krav
Delegation krävs enligt 6 kap 33§ Kommunallagen (1991:900,KL) för att tjänstemän, en ledamot eller en ersättare ska få fatta beslut i enskilda ärenden. Ett ärende kan delegeras helt eller
delvis.
3§. Begränsningar
Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande typ av ärenden.
1. Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
2. Framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats.
3. Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt.
4. Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
4§. Vidaredelegation
Förvaltningschef äger rätt att, såvitt inget annat är bestämt för särskild ärendegrupp, vidaredelegera beslutanderätten till annan anställd inom kommunen samt att besluta om ändringar i beslutattesträtten.
5§. Anmälan
När ett beslut fattas på delegation ska detta anmälas till ordföranden, presidiet eller nämnden.
Beslut som fattats på vidaredelegation ska anmälas till förvaltningschefen för vidare anmälan
enligt ovanstående.
Delegationsbeslut rapporteras till styrelsen vid nästkommande sammanträde under särskild
punkt på dagordningen. Rapporten skall innehålla beslutsdatum, innehåll samt delegatens namn.
Återkallelse mm
6§ Nämnden kan omgående återkalla en delegationsrätt helt eller delvis. Nämnden kan trots
delegation alltid fatta beslut i delegerade ärenden.
Överklagan
7§ Ett beslut fattat på delegation kan överklagas på samma sätt som om nämnden själv fattat
beslut i ärendet. Överklagandetiden börjar löpa först då ärendet delgetts den sökande alternativt
då beslutet redovisats i nämnden och protokollet antagits i behörig ordning.
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2 Kap. Delegation
1§. Allmänt
a. Representation och uppvaktning.

Ordförande

b. Befullmäktigande av ombud att föra Fritid och kulturnämndens Ordförande
talan. Att anta eller förkasta förlikning eller annan överenskommelse
i mål eller ärende som inte är av väsentlig betydelse för nämnden
och inte omfattar ett ekonomiskt värde som överstiger ett basbelopp.
Representera nämnden inför domstol eller annan myndighet samt vid
förrättning av skilda slag.
2§. Utbildning
a. Kurser, konferenser och studieresor för förtroendevalda.

Ordförande

3§. Upphandling
a. Fastställa förfrågningsunderlag

FoKnämnd

b. Anbudsöppning.

Ordförande
2:e v. ordf.
Förv. chef

c. Teckna ramavtal med leverantör som fått tilldelningsbeslut i
upphandlingsärende.

Förv. chef

d. Avge yttrande över överklagat beslut i upphandlingsärende.

Förv. chef

4§ Verksamheter
a. Regler och normer för disposition av verksamhetens
anläggningar och lokaler.

Förv. chef

b. Beslut gällande frågor som berör föreningars disposition
av egna eller hyrda anläggningar och lokaler.

Förv. chef

c. Öppettider vid verksamhetens anläggningar, lokaler,
bibliotek, filialer och turistbyrå.

Förv. chef

d. Schemaläggning av verksamhet i lokaler och anläggningar.

Förv. chef

e. Bokning och upplåtelse för arrangemang och evenemang
av betydande intresse för kommunen.

Förv. chef

f. Bokning och upplåtelse av verksamhetens båt, husvagnsoch markplatser samt för lokaler och anläggningar.

Förv. chef

g. Yttrande till myndighet angående anordnande av offentliga
sammankomster inom verksamhetens område.

Förv. chef

h. Fastställande av tidpunkter för sommarsimskola.

Förv. chef

FÖRFATTNINGSSAMLING
DELEGATIONSORDNING FÖR
Fritid- och kulturnämnden

i. Fastställande av arrangemang och evenemang.

Förv. chef

j. Avtal gällande samarbete/tjänst/uppdrag under verksamhetsåret Förv. chef
Inom angiven ram.
5§ Arbetsmiljö
a. Ansvar för arbetsmiljö.

FoKnämnd

b. Det övergripande ansvaret för arbetsmiljöarbetet.

Förv. Chef

6§ Samverkan
a. Arbetsplatsträff

Förv. chef

b. Samverkan förvaltning

Förv. chef

7§ Bidrag
a. Beslut om ledarutbildningsbidrag.

Förv. chef

b. Beslut om utvecklings- och ungdomsinitiativbidrag.

Förv. chef

c. Beslut om ungdomsutbytesbidrag, etableringsbidrag.

Förv. chef

d. Beslut om lov- och aktivitetsbidrag.

Förv. chef

e. Beslut om bidrag till studieförbund enligt normer.

Förv. chef

f. Arrangemang och förlustbidrag upp till 10 000 kr

Förv. chef

g. Inköp av konst.

Förv. Chef

8§ Allmän handling
a. Beslut att vägra lämna ut allmän handling som förvaras
hos FoK- nämnden samt beslut om att lämna ut handling
men med yppandeförbud.

Förv. chef

9§ Brådskande ärende
a. Ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande
inte kan avvaktas.

Ordförande

10§ Lotteri
a. Beviljande av tillstånd- och registrering av lotteri
enligt lotterilagen.

Förv. chef

11§ Reklam
a. Fast och/eller tillfällig reklam på/i anläggning eller lokal.

Förv. chef

12§ Försäljning av lös egendom
a. Försäljning av lös egendom.

Förv. chef

FÖRFATTNINGSSAMLING
DELEGATIONSORDNING FÖR
Fritid- och kulturnämnden

3 Kap Verkställighet
1§ Allmänt
Verkställigheten är inte delegationsärende och behöver inte återrapporteras. Vad som sägs i
följande kapitel är exempel på vad som kan vara verkställighet och inte en fullständig uppräkning av verkställighetsärenden.
Verkställigheten avseende förvaltningschefen handläggs direkt av kommundirektör.
2§ Inköp
a. Inköp under två basbelopp
b. Anlitande av konsulter eller andra tjänsteköp under två prisbasbelopp.
c. Tilldelningsbeslut
3§ Personalfrågor
a. Arbetstiders förläggning enligt gällande avtal och regler.
b. Tidsbegränsade anställningar sammanlagt under 6 månader.
c. Kurser och konferenser.
d. Bidrag till fritidsstudier.
e. Årslönerevisioner inom anvisad ram och riktlinjer för lönestruktur, semester, tjänstledighet
mm inom ramen för kommunens personalpolitiska riktlinjer.
f. ledighet med eller utan lön inom avtal för fackliga uppdrag i övrigt samt övrig tjänstledighet.
___________________

