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2012/5
§ 38 Information om projektet Art line
Projektledare Torun Ekstrand från Blekinge museum och Kirsti Emaus som är projektledare och
ansvarar för Art and Apparatus i Ronneby, informerar om projektet Art line.
Sammanfattning
Projektet Art line är EU-finansierat och är ett nätverk för konst, som samarbetar inom olika områden, bland annat med Water Jet Lab i Ronneby. Art line vill utöka nätverket och skapa en plattform
för nya samarbeten. Är idébank för kommande projekt, har 14 olika partners och jobbar med museum, konsthallar, högskola/akademi samt ett färjerederi, Stena Line.
Art line-projektet omfattar förutom Sverige, Polen (Gdynia, Gdansk och Elblag), Tyskland
(Rostock), Litauen (Vilnius) och Kaliningradenklaven. I Sverige medverkar Ronneby, Kalmar och
Karlskrona.
Art and Apparatus utställning invigs på Kulturcentrum lördagen den 16 juni 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP och Håkan Robertsson,
S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/11
§ 39 Korrigering av internbudget för 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-02

Beslutade förändringar av internbudget
2012

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redogör för korrigering av internbudget för 2012.
Sammanfattning
Beslutade förändringar av internbudgeten 2012
Höjning arvoden politiker 1,95 %, kompenseras med ramtillskott
Fritid- och kulturnämndens arvoden räknas upp med 11 tkr
Sänkning av po-kostnader löner anställda från 39,08 % till 38,46 %, avräknas ramen
Verksamheterna fritid, turism och ungdomsverksamhet sänks med 47 tkr
Verksamheterna kultur och bibliotek sänks med 39 tkr
Förändring av interna hyror och städkostnader som faktureras från TF, ramen justeras +/Fritid, turism och ungdomsverksamhet hyresökning med 265 tkr
Kultur och biblioteken en hyresminskning med 666 tkr (exklusive gjuterimuseet)
Gjuterimuseets hyressänkning (172 tkr redan avräknad i ramen från KF:s budgetbeslut)
Fritid, turism och ungdomsverksamhet städkostnaderna en ökning med 189 tkr
Kultur och biblioteken städkostnaderna en sänkning med 188 tkr
De största förändringarna avser omräkning för ytorna på Sockerbruket mellan de verksamheter som
nyttjar dessa lokaler.
Omdisponering av anslag som förändrats genom ändrade ytor på Bruket 38 tkr, 19 tkr från ungdomsverksamhet och 19 tkr från mindre underhåll lokaler kulturen.
Övriga hyresavtal Ronnebyhus budgetkompenseras ej
Förändringen av blockhyresavtalen behöver inte budgetjusteras.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redogörelsen till protokollet.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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2012/26
§ 40 Revidering av taxor och avgifter avseende Brunnsbadet
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-04

Revidering av taxor och avgifter avseende
Brunnsbadet

2 Handling

2012-04-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott §
104/2012. Taxor och avgifter avseende
Brunnsbadet, Kommunstyrelsens Arbetsutskott

3 Handling

2012-03-14

FK120308 Bilaga 2 Förslag revidering
av taxor Brunnsbadet 2012

4 Beslut allmänt ärende

2012-03-05

FKN §23/2012 2012-03-08, Taxor och
avgifter avseende Brunnsbadet

5 Handling

2012-02-20

Taxor och avgifter avseende Brunnsbadet

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redogör för revidering av taxor
och avgifter avseende Brunnsbadet.
Sammanfattning
I kommunen folkbokförd ungdom från och med 7 år till och med 15 år erhåller ett klippkort med
fem fria entréer inför säsongen 2012.
Ett antal klippkort erbjuds till socialförvaltningen att vid behov dela ut till de ungdomar mellan 7 år
till och med 15 år som bedöms ha ett extra behov.
Öppettider för Brunnsbadet under säsong 2012 är 10:00-18:00 från den 1 juni till och med 26 augusti.
Deltar i debatten
I debatten deltar Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Malin Norfall, S, Anders L Petersson, C och
Håkan Robertsson, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna föreslagen revideringen av Brunnsbadets nya taxor
och avgifter enligt (bilaga 1) samt remitterar ärendet till Kommunstyrelsen för beslut.
Protokollsanteckning
Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna hänvisar till Fritid- och kulturnämndens beslut
§ 23/2012.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Justeras
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2011/96
§ 41 Försäljning av Järnaviks Camping
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-10

Hyresavtal Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1

2 Handling

2012-04-03

Intresseförklaring gällande Järnaviks
Camping

3 Handling

2012-04-03

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

4 Handling

2012-04-03

Köp av mark och campingplats Järnavik
samt nytt avtal

5 Handling

2012-04-02

Kommunstyrelsens Arbetsutskott
§106/2012. Angående försäljning av Järnaviks camping, Kommunstyrelsens Arbetsutskott

6 Beslut allmänt ärende

2012-02-21

FKN §11/2012 2012-02-02, Försäljning av Järnaviks Camping

7 Handling

2012-01-17

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

8 Beslut allmänt ärende

2011-06-08

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

9 Handling

2011-05-26

Förlängning av arrendeavtal gällande
Järnaviks Camping, Stefan Nilsson

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Järnavik 3:1 och Järnavik 1:1 i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Arrendator Stefan Nilsson med enskild firma Guldkiosken har tidigare tagit muntlig kontakt med
Fritid och kulturförvaltningen gällande eventuellt förvärv av campingplatsens byggnader samt övrig
egendom belägna på fastigheterna Järnavik 1:1 och 3:1.
Stefan Nilsson har kompletterat sina funderingar med en skrivelse (bilaga 1) där Stefan fortsatt är
intresserad av ett förvärv men är öppen för ett längre avtal under tiden utredning sker kring innehållet i en ev. försäljning där alla påverkande faktorer belyses samt att en oberoende värdering sker.
Stefan Nilsson har i nuläget ett avtal 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 tiden går ut. 2011 togs ett beslut gällande tillägg och
ändringar till hyresavtal. Detta tillägg är i dagsdatum ej påskrivet av arrendator.
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Förslag till beslut
1) Fritid och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå Kommunstyrelsen:
- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik
- besluta om att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig avgränsning och
hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En värdering av campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning.
2) Fritid och kulturnämnden beslutar att under utredningens gång teckna nytt avtal med
arrendatorn där en arrendereducering sker mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med Fritid- och kulturnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Peter Lindström, RP
och Anders L Petersson, C.
Yrkanden
Anders L Petersson, C, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Håkan Robertsson, S, yrkar avslag gällande punkt 1 i tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Fritid- och
kulturnämnden beslutar enligt Anders L Peterssons förslag.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen:
- besluta om att inriktningen är att försälja campingen Järnavik
- besluta om att en detaljplan gällande omfattning och innehåll med tydlig av gränsning
och hänsyn till allmänhetens tillträde till badplats, servitut, strövstråk mm tas fram. En värdering av campingen skall ske. Detaljplanen skall ligga som underlag för en försäljning.
Fritid och kulturnämnden beslutar att under utredningens gång teckna nytt avtal med arrendatorn där en arrendereducering sker mot att arrendator helt tar över ansvar för investeringar i samråd med Fritid- och kulturnämnden. (Bilaga 2).
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Stefan Nilsson
Tommy Johansson
Justeras

Utdragsbestyrkande
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2011/22
§ 42 Information gällande isyta/Lugnevi
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-04

Isyta Lugnevi Besökstillfällen premiärsäsong

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson informerar om sammankomster
och besöksfrekvens med mera gällande isytan på Lugnevi.
Sammanfattning
Lag/grupp
Antal sammankomster
A-lag
33
U-15
35
U-13
34
U-11
29
U-9
22
Bandyskola
10
Breddbandy
16
Dam/tjejer
7

Antal matcher
7
9
7
4
4
0
1
0

Tillfällen
692
433
517
525
275
122
267
140
2971

Isytan på Lugnevi beräknas totalt haft 4 500 besökare från skolorna i Ronneby kommun samt några
skolor utanför kommungränsen.
Från olika föreningar, företag med mera som besökt isytan beräknas till ca 410 tillfällen. Allmänhetens besökstillfällen uppskattas till ungefär 15 000. Särskilt under jul och sportlov var det hög beläggning men även under helgerna.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S och
Claes Diurhuus, M.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/40
§ 43 Slutredovisning av näridrottsplatser i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-13

Fråga och svar gällande näridrottsplats
Fredriksbergsskolan, Stefan Karlsson,
Fritid- och turistnämnd

2 Handling

2012-03-13

Slutredovisning näridrottsplatser i Ronneby kommun

3 Handling

2012-03-13

Avsiktsförklaring mellan Ronneby
kommun och Blekinge idrottsförbund
beträffande anläggning av två näridrottsplatser. Blekinge Idrottsförbund,
Fritid- och turistnämnd

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Per Engkvists slutredovisningen av näridrottsplatser i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Bakgrund
Ronneby kommun ansökte 2009 om bidrag från Blekinge Idrottsförbund, Idrottslyftet (1 000 000
kr) för anläggande av två näridrottsplatser. Vi tidpunkten för ansökan angavs finansiering enligt
följande:
Ronneby Kommun, Fritids- och turistnämnden
Ronneby Kommun, Utbildningsnämnden
AB Ronnebyhus
Blekinge Idrottsförbund, Idrottslyftet
Summa

350 000 kr
250 000 kr
400 000 kr
1 000 000 kr
1 000 000 kr
2 000 000 kr

Blekinge Idrottsförbund beviljade sedan ett bidrag på 300 000 kr inom ramen för Idrottslyftet.
2009-05-13 undertecknades en avsiktsförklaring mellan Blekinge Idrottsförbund och Ronneby
kommun beträffande anläggning av två näridrottsplatser i Ronneby.
Vid projekteringen planerades det fyra näridrottsplatserna på följande platser Fredriksbergsskolans
skolgård, Slättagårdsskolans skolgård, Hjorthöjden (hyreshusområde) och Älgbacken (hyreshusområde). Kostnaden beräknades då till ca 800 000 kr/näridrottsplatser.
Under projekteringen och i början av igångsättningen av byggnationen beslutades att näridrottsplatserna skulle ha belysning och sarger samt målanordningar av underhållsfritt materiel. Detta gjorde
att kostnaden per näridrottsplats beräknades till 1 200 000 kr och lite senare när anläggningsarbetena påbörjades beslutades att anlägga tre näridrottsplatser, Hjorthöjden Slättagårdsskolan och Fredriksbergsskolan.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Anders P Petersson, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________

Justeras
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2011/61
§ 44 Inventering av badplatser i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-02

Inventering av badplatser i Ronneby
kommun

2 Handling

2011-03-21

Kostnadsförslag gällande Medborgarförslag om upprustning av badplatsen vid
Persborgsgölen från Tim Jersheim, Fritidoch turistnämnd

3 Handling

2011-03-21

FOT §112/2010 2010-11-09, Kostnadsförslag gällande Medborgarförslag om upprustning av badplatsen vid
Persborgsgölen från Tim Jersheim,
Fritid- och turistnämnd

4 Handling

2011-03-21

KF § 43/2011 Beslut att ge fritids- och
kulturnämnden i uppdrag att ta med en
upprustning av badplatsen för prövning i
kommande års budgetarbete, Fritid- och
turistnämnd

5 Handling

2011-03-21

{}FOT §37/2010 2010-04-13, Begäran av
remissyttrande gällande medborgarförslag
från Tim Jersheim om upprustning av
badplatsen vid Persborgsgölen, Fritid- och
turistnämnd

6 Handling

2011-03-21

Förslag till remissyttrande gällande
Medborgarförslag om upprustning av
badplatsen vid Persborgsgölen från
Tim Jersheim, Fritid- och turistnämnd

7 Handling

2011-03-21

Begäran av remissyttrande gällande
medborgarförslag från Tim Jersheim
om upprustning av badplatsen vid
Persborgsgölen, Anna-Karin Sonesson, Fritid- och turistnämnd

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om inventering av badplatser i Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Fritids och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att inventera samtliga badplatser i kommunen. Förvaltningen återkommer med förslag på eventuella förändringar eller investeringar.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Anders P Petersson, S.
Beslut
Fritids och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att inventera samtliga badplatser i
kommunen. Förvaltningen återkommer med förslag på eventuella förändringar och/eller investeringar.
_____________________
Exp:

Fritid- och kulturförvaltningen

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-04-12

14(25)

2012/45
§ 45 Verksamhetsanpassningar
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-03

Verksamhetsanpassningar

Förvaltningschef Tommy Johansson och tf bibliotekschef Anneli Mattsson informerar om verksamhetsanpassningar.
Sammanfattning
Ett stående uppdrag att anpassa verksamheterna till de ekonomiska förutsättningarna men även i
utvecklande syfte föreligger förvaltningen.
Förvaltningen föreslår att tre uppdrag ges av nämnden.
1) Omvandla filialerna i Johanneshus, Backaryd och Eringsboda till utlåningsstationer. Alternativa
platser och samarbetspartners skall undersökas.
2) Efter anmälan till sommarsimskolan noggrant analysera antal anmälningar från de olika orterna
och noggrant överväga om sommarsimskolan skall fortgå. Se över alternativ.
3) Omvandla filialen på Hjorthöjden till en kombinerad fritidsgård/mötesplats/utlåningsfilial m.m
där syftet är att nå fler människor samt att använda lokaliteterna flexibelt.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram beslutsförslag enligt
ovanstående.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Anne-Grethe Sunnhagen, M, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, Malin Norfall, S, Åke Tärntoft, C, Tomas Lund, SD, Peter lindström, RP och Anders P Petersson, S.
Yrkanden
Anders P Petersson, S, yrkar bifall att nämnden ger förvaltningschefen ett fjärde uppdrag gällande
att se över bemanningen på huvudbiblioteket.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden bifaller detsamma.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-04-12

15(25)

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att arbeta fram beslutsförslag enligt
ovanstående samt med tillägget att ett fjärde uppdrag ges till förvaltningschefen gällande att se över
bemanningen på huvudbiblioteket.
_____________________
Exp:

Tommy Johansson
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2012/44
§ 46 Bidrag till föreningar med fotbollsplaner gällande nytt uträkningsunderlag
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-03

Bidrag till föreningar med fotbollsplaner
gällande nytt uträkningsunderlag

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande bidrag till föreningar
med fotbollsplaner och nytt uträkningsunderlag.
Sammanfattning
En ny beräkningsmodell för bidrag gällande föreningar med fotbollsplaner är framtagen med syfte
att underlätta och samtidigt belysa kostnader ur ett rättvisetänk. Samtliga planer, omklädningsbyggnader, föreningslokaler och övriga ekonomiskt krävande ytor och anläggningar genererar samma
bidragsnivå oberoende var i kommunen man befinner sig.
Under 2011 fördelades 530 000 kr på föreningar med fotbollsplaner. Undantagna från dessa föreningar finns Ronneby BK och Kallinge SK som mot en hyrestaxa nyttjar sina hemmaarenor. I nuläget pågår samtal kring ett ökat ansvar för nämnda föreningar genom att ett övertagande av skötsel
sker, dessa samtal är ej slutförda.
I förslaget på ny fördelningsprincip är 530 000 kr fördelade på samtliga föreningar med fotbollsplaner exkl. de ovan nämnda föreningarna
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att införa föreslaget beräkningsunderlag för bidrag till föreningar
med fotbollsplaner. Summan för beräkningen fastställs årligen av nämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Håkan Robertsson, S
och Anders L Petersson, C.
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar att införa föreslaget beräkningsunderlag för bidrag till föreningar
med fotbollsplaner enligt bilaga 3. Summan för beräkningen fastställs årligen av nämnden.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden
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2012/16
§ 47 Ronneby Sockens Bygdegårdsförening anhåller om ett särskilt bidrag för inköp
och installation av en luftvärmepump
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-03

Särskilt bidrag för installation av luftvärmepump samt nytt kylskåp/frys

2 Handling

2012-01-26

Ronneby Sockens Bygdegårdsförening
anhåller om ett särskilt bidrag för inköp
och installation av en luftvärmepump,
Ronneby Sockens Bygdegårdsförening

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Sockens
Bygdegårdsförening anhållan om ett särskilt bidrag för inköp och installation av en luftvärmepump.
Sammanfattning
Ett särskilt bidrag på 25 000 kr + 5 000 kr söks av Ronneby Sockens Bygdegårdsförening för installation av luftvärmepump samt nytt kyl/frysskåp. Båda de luftvärmepumpar som installerades för ca
7 år sedan har gått sönder. Av dessa två går det att få en fungerande luftvärmepump. Nyinstallation
av en luftvärmepump beräknas kosta 22 000 kr + montering. Genom personlig kontakt har föreningen uppmärksammat kommunen på att ett nytt kyl/frysskåp måste införskaffas. Beräknad kostnad är 5 000 kr.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett särskilt bidrag på 20 000 kr för installation av ny luftvärmepump. Bidraget skall belasta verksamhet 300, aktivitet 4874.
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett särskilt bidrag på 20 000 kr för installation av ny luftvärmepump. Bidraget skall belasta verksamhet 300, aktivitet 4874.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden
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2011/163
§ 48 Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag i samband med Ronnebys officiella
lucia 2011
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-04

Bidrag i samband med Lucia. Ronneby
Simsällskap

2 Handling

2011-12-12

Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag i
samband med Ronnebys officiella lucia
2011, Ronneby Simsällskap

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Simsällskaps
ansökan om bidrag i samband med Ronnebys officiella lucia 2011.
Sammanfattning
Simsällskapet har i efterhand sökt bidrag för luciafirande under 2011. Föreningens totala kostnad
för arrangemanget blev 12 200 kr varav polistillstånd 700 kr, Hästskjuts 2000 kr, Bussar 6500 kr
och musik från Munktrappan 3000 kr. Fritid och kulturnämnden har tidigare haft uppe ärendet och
beslutat undersöka om arvode eller liknande utbetalas från andra instanser inom kommunen. Så är
inte fallet!
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag på 5 000 kr att belasta verksamhet 300 aktivitet
4874 samt samtidigt uppmana föreningen att söka bidrag i god tid före eventuella arrangemang.
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag på 5 000 kr att belasta verksamhet 300 aktivitet
4874 samt samtidigt uppmana föreningen att söka bidrag i god tid före eventuella arrangemang.
_____________________
Exp:

Ronneby Simsällskap
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll
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2011/37
§ 49 Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att göra en utförligare utredning av
den planerade verksamheten gällande Ronneby Sporthall
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-03

Fritids- och kulturnämndens verksamhet i
Ronneby sporthall

2 Handling

2012-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott §
83/2012, Fritid- och kulturförvaltningen får
i uppdrag att göra en utförligare utredning
av den planerade verksamheten gällande
Ronneby Sporthall, Kommunstyrelsens
arbetsutskott

3 Beslut allmänt ärende

2012-02-21

FKN §12/2012 2012-02-02, Fritidoch kulturnämnden har i uppdrag att
återkomma med en utvärdering av den
planerade verksamheten i Ronneby
Sporthall

Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Kulturchef Lena Brorsdotters rapport gällande Fritids- och kulturnämndens verksamhet i Ronneby sporthall.
Yttrande
Den 11 februari 2011 registrerades ett medborgarförslag att öppna en fritidsgård eller mötesplats för
barnen på Älgbacken.
Barnen som bor på Älgbacken tillhör rektorsområdet Skogsgården, som innefattar tre skolor och
fem förskolor. De tre skolorna är Espedalsskolan, Skogsgårdsskolan och Saxemaraskolan. Fritisverksamhet erbjuds barn upp till 12 år.
I området Hjorthöjden, nära Älgbacken, finns en fritidsgård för barn efter skoltid och en biblioteksfilial som har många besökare i skolåldern.
Fritidsgården på Hjorthöjden har idag öppet tre eftermiddagar varje vecka med ”after schoolverksamhet” för barn mellan 6 och 12 år. Från höstterminen 2012 kommer verksamheten att utökas
med en dag och ”after school” kommer att vara öppen 4 dagar /vecka mellan 13.30 och 16.30.
Under hösten 2011 startades en aktivitet i Sporthallens A-sal i syfte att nå gruppen föreningslös
ungdom. Det är en populär och välbesökt aktivitet som under hösten lockat 15-25 ungdomar varje
fredag. En stor del av ungdomarna har utländsk bakgrund och flera ensamkommande flyktingbarn
från Cura Park har deltagit i aktiviteterna.
De fritidsledare som tjänstgör på fredagskvällarna på Bruket finns i Ronneby Sporthall mellan kl
17.00 och 18.30. Därefter fortsätter arbetstiden för fritidsledarna fr kl 19.00 på Bruket.
För att fånga upp samma målgrupp även på lördagarna, har Bruket öppet redan från kl 17.00 på
lördagar.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden
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Verksamheten i Ronneby sporthall på fredagarna kommer att fortsätta.
Under de månader verksamheten i Sporthallen pågått har flera av ungdomarna i åldern15 och uppåt
börjat besöka Brukets fritidsgård i centrala Ronneby. Målet för Brukets verksamhet är bl a att fånga
upp barn och ungdomar från olika bostadsområden i Ronneby. Ett viktigt mål är också att öka integrationen i verksamheten, vilket underlättas av att allt fler ungdomar från olika delar av Ronneby
möts på Bruket.
Den fritidsverksamhet som bedrivs i Sporthallen, på Hjorthöjden och Bruket anser vi för närvarande
vara tillräcklig för den centrala delen av Ronneby. En eventuell utökning av verksamheten i Ronneby sporthall får vägas mot de personalresurser som kommer att finnas under året och vägas mot
behovet av annan fritidsgårdsverksamhet i kommunen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar sända över ovanstående yttrande till Kommunstyrelsen.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll
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2012-04-12

21(25)

2011/118
§ 50 Fritid- och kulturnämndens förslag till bidrag gällande Musikkollo för tjejer våren 2012
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-04-03

Musikkolla för tjejer

2 Handling

2011-08-22

Fritid- och kulturnämndens förslag till bidrag gällande Musikkollo för tjejer våren
2012

Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Kulturchef Lena Brorsdotters beslutsförslag angående Musikkollo för tjejer.
Sammanfattning
Vid Fritids- och kulturnämndens sammanträde 2011-06-09 beslutades att ledamot Malin
Norfall (s) tillsammans med kulturchef Lena Brorsdotter skulle arbeta fram ett beslutsförslag avseende Musikkollo för tjejer. Malin Norfall föreslog också att 50 000 kronor skulle
avsättas för att arrangera ett Musikkollo.
Bedömning
P g a ett stramt budgetläge för verksamhetsåret 2012, finns ingen möjlighet att avsätta
50 000 kronor för att arrangera Musikkollo 2012. Däremot kommer en workshop att anordnas under hösten med representanter för Musikkollo och personal på Bruket och KPC,
studieorganisationer som har musik inom sitt verksamhetsområde och Musikföreningen
Tallet. Musikkollo erbjuder en halvdags workshop utan kostnad som kan leda till att egna
initiativ tas bland berörda inom kommunen.
Att egna initiativ tas utesluter inte att organisationen Musikkollo bjuds in att arrangera Musikkollo för tjejer till en kostnad om ca 50 000 kronor under förutsättning att förvaltningens
budget så tillåter under 2013.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att anordna Musikkollo
för tjejer under sommaren 2013 under förutsättning att nödvändiga ekonomiska resurser
finns i 2013 års budget.
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att ge kulturchefen i uppdrag att anordna Musikkollo
för tjejer under sommaren 2013 under förutsättning att nödvändiga ekonomiska resurser
finns i 2013 års budget.
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
Ekonomienheten
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll
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2012/42
§ 51 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Anders Sundquist
om att anlägga en cykelpark i Ronneby tätort
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-04

Remissyttrande Medborgarförslag gällande cykelpark i Ronneby tätort

2 Handling

2012-03-23

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Anders Sundquist
om att anlägga en cykelpark i Ronneby
tätort, Anna-Karin Sonesson

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Anders Sundquist om att anlägga en cykelpark i Ronneby
tätort.
Sammanfattning
En begäran om remissyttrande kring Medborgarförslag att anlägga en cykelpark i Ronneby tätort
har sänts till Fritid- och kulturnämnden för yttrande. Förslagsställaren pekar på möjligheten att anlägga nämnda park på fyra namngivna platser inom eller nära tätorten Ronneby.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämndens ser inget behov av att skapa konstlade banor, hinder eller backar då naturen kring Ronneby erbjuder naturliga möjligheter. Nämnden ser dock positivt på att om någon förening har tillräckligt intresse av att genomföra de tankar som förslagsställaren ger uttryck för. Det
skulle givetvis tillföra fler aktiviteter som främjar fysisk spontan aktivitet.
Beslut
Fritid och kulturnämndens ser inget behov av att skapa konstlade banor, hinder eller backar då naturen kring Ronneby erbjuder naturliga möjligheter. Nämnden ser dock positivt på att om någon förening har tillräckligt intresse av att genomföra de tankar som förslagsställaren ger uttryck för. Det
skulle givetvis tillföra fler aktiviteter som främjar fysisk spontan aktivitet.
_____________________
Exp:

Anna-Karin Sonesson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/3
§ 52 Delegationsbeslut 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-03-13

Förändring av beslutad attesträtt

2 Handling

2012-03-12

Vidaredelegation från Lena Brorsdotter till
Kirsti Emaus

Sammanfattning
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.
Synpunkter framfördes om arrangemangs- och förlustbidrag till Ronneby Musikförening.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S och Anders P Petersson, S.

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

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/4
§ 53 Delgivningsärenden 2012
Sammanfattning
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige § 73/2012, Revisionsberättelse för 2011 samt fråga om ansvarsfrihet.
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige § 76/2012, Beslut om ny handlingsplan till landsbygdspolitiskt program.
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige § 77/2012, Önskad hjälp inför Landsbygdsriksdagen september 2012.
Protokollsutdrag, Kommunfullmäktige § 78/2012, Beslut om kompletteringsbudget 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Malin Norfall, S och Jesper Rehn, FP.

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

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/5
§ 54 Information och rapporter 2012
Sammanfattning
Diskussion förs om omläggning av golv på huvudbiblioteket i Ronneby.
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om möte med Sporren och Naturbruksgymnasiet,
Fredriksberg, Saxemara IF, Välfärdsrådet, Listerby Tennisklubb med mera.
Förvaltningschefen och förste vice ordförande Claes Diurhuus informerar om möte med Johannishus Ridklubb.
Andre vice ordförande Håkan Robertsson diskuterar frågan om ungdomssatsning, ett tonårsprojekt.
Förvaltningschefen får i uppdrag att formulera förutsättningarna för föreningarna samt att marknadsföra detsamma.
Håkan Robertsson rapporterar om F17:s museum.
Ordföranden Nils Ingmar Thorell ställde frågan till nämnden angående hur de beslutade föreningsbesöken ska hanteras. Nämnden beslöt att arbeta 2 och 2, 1 person från alliansen och 1 från oppositionen, även tjänstgörande ersättare deltar. Förvaltningschefen tar fram förslag till besöksmål. Slutrapport sker vid sammanträdet i december 2012.
SMK Ronneby har framfört önskemål om att träffa planberedningen efter deras negativa beslut angående motorcrossbanan i Sörbyområdet.
Ordförande informerar om Fritid- och kulturnämndens studieresa som genomförs i samband med
nästa nämndssammanträde den 16 maj 2012.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Håkan Robertsson, S,
Claes Diurhuus, M, Tomas Lund SD och Åke Tärntoft, C.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

