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2012/11 

§ 69 Redovisning av personalkostnaderna för uppkomna vakanser och pensionsav-
gångar   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-29 Förändringar 2012 tjänstgöringsgrader, 

pensionsavgångar och vakanser 
   

 

Sammanfattning 
Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar personalkostnaderna för uppkomna vakanser och 
pensionsavgångar. 

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med bilaga 1. Nämnden ser det som viktigt att Kom-
munstyrelsen får ta del av nämndens redovisning. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 
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2012/141 

§ 70 Förslag till taxor gällande Ronneby Horse Center 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-29 Taxor Ronneby Horse Center    

2 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 FKN §59/2012 2012-05-16, Förslag till 
taxor gällande Ronneby Horse Center 

   

3 Handling 2012-05-09 Hyresnivåer Ronneby Horse Center    
4 Handling 2012-05-09 Taxor Ronneby Horse Center    

5 Handling 2012-05-02 Förslag till taxor gällande Ronneby Horse 
Center, Ronneby Horse Center 

   

Fritid- och kulturnämnden § 59/2012. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående taxor för Ronneby 
Horse Center. 

Sammanfattning 
Ronneby Ryttarförening har enligt avtal lagt förslag på taxor i Ronneby Horse Center.  
 

Hyresnivåer Ronneby Horse Center 
 

Lilla ridhu-
set 

 
Stora ridhuset 

 

Båda ridhu-
sen 

Ronneby kommuns föreningar:  
      Timtaxa   400 kr/tim   600 kr /tim   1000 kr/tim 

       Dagstaxa: avser 8-18   1 500 kr   2 000 kr   3 500 kr 

       
       Föreningar utanför kommunen: 

      Timtaxa   700 kr   1 200 kr   1 900 kr 

       Dagstaxa:   3 000 kr   4 000 kr   7 000 kr 

       
       För affärsdrivande ändamål (även om före-
ning hyr) 

      Timtaxa   4 000 kr   6 000 kr   10 000 kr 

       För detta ändamål ingen dagstaxa utan timmar. 
      

       Vid entréavgift RRF:s medlemmar gratis 
      

       Vid återkommande evenemang krävs anlägg-
ningskort. 
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Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att godkänna föreslagna taxor och föra 
ärendet vidare till kommunfullmäktige 

Fritid- och kulturnämndens beslut 2012-05-16 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för handläggning till Fritid- och kultur-
nämndens sammanträde den 7 juni 2012. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om förslag till taxor för Ronneby Horse Center. 

Sammanfattning 
Ronneby Ryttarförening har sedan påskrift av skötselavtal arbetat med att utveckla och fram för allt 
hyra ut anläggningen Ronneby Horse Center. I anläggningen är ca 40 boxar uthyrda till privata ak-
törer. Ridskolan fungerar väl. Lektioner bedrivs sex dagar i veckan och 1-2 tävlingar/ träningar ar-
rangeras i månaden. Föreningen har testat konceptet ”pay and jump” med ett gott resultat. Samarbe-
te sker även med hundklubben. Det finns mer att göra gällande användningsområden men förening-
en känns vara på rätt väg. Ett förslag till taxor i Ronneby Horse Center bifogas. Ridsportförbundet 
anser taxorna vara rimliga i sin bedömning. I jämförelse med andra ridhus ligger förslaget något 
över när det gäller taxor för föreningar.  

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreslagna taxor och 
föra ärendet vidare till Kommunfullmäktige. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S, 
tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M och Anders P Petersson, S. 

Yrkande  
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, yrkar att förslaget till kommunens Föreningar i under-
laget ändras enligt bilaga 2. 

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

Yrkande  
Ordförande Nils Ingmar Thorell yrkar att föreslagna taxor till föreningar utanför kommunen kvar-
står. För affärsdrivande ändamål yrkar Håkan Robertsson, S, att timtaxa ändras till dagtaxa. Tilläg-
get att RRF:s medlemmar går in gratis tas bort. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att godkänna föreslagna taxor enligt 
bilaga 2 samt att föreslagna taxor till föreningar utanför kommunen kvarstår. För affärsdrivande 
ändamål gäller endast dagtaxa. Tillägget att RRF:s medlemmar går in gratis tas bort. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen  
Ekonomienheten 
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2012/36 

§ 71 Ronneby Musikförening ansöker om bidrag till ungdomssatsning    

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-28 Ronneby Musikförening ansöker om bi-

drag till ungdomssatsning  
   

2 Handling 2012-05-24 Ronneby Musikförening ansöker om bi-
drag till ungdomssatsning, Ronneby Mu-
sikförening 

   

3 Handling 2012-05-24 Ronneby Musikförenings redovisning 
av 2011 års konserter och ekonomi, 
Ronneby Musikförening 

   

4 Handling 2012-02-27 Tango Bye the Sea (Karlskrona Tango) 
ansöker om arrangemangsbidrag för Tan-
gokonsert och Milonga, Tango Bye the 
Sea (Karlskrona Tango) 

   

 
 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut. Förvaltningschef Tommy Johansson 
informerar om Ronneby Musikförenings ansökan om bidrag till ungdomssatsning.  

Bakgrund    
Ronneby Musikförening söker 50 000 kronor i bidrag från anslaget som avser stöd till 
ungdoms- och tonårsverksamhet. Föreningen har tidigare beviljats ett allmänt arrange-
mangsbidrag för konsertverksamhet under 2012 och söker ytterligare medel för att kunna 
arrangera fler konserter inom framför allt genrer som hiphop, punk och hårdrock. Före-
ningen avser att ordna workshops för unga musiker med medlemmar från de gästande ban-
den. 
Föreningen har ambitionen att på sikt skapa en ungdomssektion eller en fristående ung-
domsförening som kan arrangera musik för unga i Ronneby. 

Bedömning  
Ronneby Musikförening har en lång erfarenhet av musikarrangemang som omfattar många 
olika musikgenrer och som når olika målgrupper i kommunen och länet. Föreningen gör 
bedömningen att kunna arrangera 5-10 workshops för unga musiker om bidraget beviljas. 
De kostnader som uppstår avser ersättning till de musiker som handleder work-
shops/kortkurser. 
Ambitionen att starta en ungdomssektion inom föreningen, som kan leda till bildandet av 
en självständig ungdomsförening, kan ses som ett viktigt steg i kommunens satsning på 
kultur för unga. 
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Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musikförening ett bidrag om 50 000 kronor 
för att  

• arrangera fler konserter där ungdomar är den huvudsakliga målgruppen. 

• anordna kortkurser för unga musiker, med gästande bandmedlemmar som handledare.  
Föreningen uppmanas bilda en ungdomssektion för unga arrangörer som kan skapa musik-
arrangemang med unga som målgrupp. 
Ronneby Musikförening skall senast 2013-02-01 redovisa hur bidraget har använts, antal 
konserter och kortkurser, samt redovisa arbetet med bildandet av en ungdomssektion inom 
föreningen.  
Kostnaden belastar kontot för ungdomsutveckling. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S och Malin Norfall, S. 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturnämndens presidium föreslår nämnden om ett bidrag på 20 000 kronor. 
 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Musikförening ett bidrag om 20 000 
kronor för att  

• arrangera fler konserter där ungdomar är den huvudsakliga målgruppen. 

• anordna kortkurser för unga musiker, med gästande bandmedlemmar som handledare.  
Föreningen uppmanas bilda en ungdomssektion för unga arrangörer som kan skapa musik-
arrangemang med unga som målgrupp. 
Ronneby Musikförening skall senast 2013-02-01 redovisa hur bidraget har använts, antal 
konserter och kortkurser, samt redovisa arbetet med bildandet av en ungdomssektion inom 
föreningen.  
Kostnaden belastar kontot för ungdomsutveckling. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Musikförening 
Ekonomienheten  
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2012/157 

§ 72 Johannishus Ryttarförening ansöker om bidrag från kommunens tonårsprojekt 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-29 Bidrag från kommunens tonårsprojekt, 

Johannishus Ryttarförening 
   

2 Handling 2012-05-24 Johannishus Ryttarförening ansöker om 
bidrag från kommunens tonårsprojekt, 
Johannishus Ryttarförening 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut om Johannishus Ryttarföre-
nings ansökan om bidrag från kommunens tonårsprojekt. 

Sammanfattning 
Johannishus Ryttarförening önskar satsa lite extra på gruppen tonåringar. De anser sig inte haft möj-
ligheten tidigare då subventioneringar i klubbens egen regi enligt dem måste gälla alla och inte en 
utvald grupp. Utvecklingen av nämnda grupp haltar då ledare måste rekryteras externt.  
Målet för föreningen är att tonåringar skall få en kvalificerad utbildning som ger ungdomarna möj-
lighet att fortsätta som ledare/tränare inom ridsporten samt att minska risken för att ungdomar faller 
ifrån och väljer andra kanske inte så bra alternativ. 
Föreningen har 25 ungdomar som ska erbjudas denna vidareutbildning som bygger på hopp-, 
dressyr- och sitt träning. Ungdomarna kommer att köra konditionsträning samt få föreläsning om 
mental träning.   

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar anslå 30 000 kronor under förutsättning att projektet genomförs 
under 2012 och att en redovisning sker till Fritid- och kulturnämnden efter genomfört projekt.  

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

Sammanfattning 
Fritid- och kulturnämndens presidium föreslår nämnden om ett bidrag på 20 000 kronor. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar anslå 20 000 kronor under förutsättning att projektet genomförs 
under 2012 och att en redovisning sker till Fritid- och kulturnämnden efter genomfört projekt.  
_____________________ 
Exp: 
Johannishus Ryttarförening 
Ekonomienheten 
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2012/156 

§ 73 Johannishus Ryttarförening ansöker om hjälp gällande fortsatt verksamhet i 
fastigheten Hjortsberga 4:156 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-05-29 Skrivelse angående Hjortsberga 4:156, 

Johannishus Ryttarförening 
   

2 Handling 2012-05-24 Alternativ fyra, Kommunen borgar för ett 
lån på 1,8 miljoner och föreningen står för 
200 000 kronor (10%)., Johannishus Ryt-
tarförening 

   

3 Handling 2012-05-24 Alternativ tre, Kommunen bistår före-
ningen med 700 000 kronor (35%) och 
föreningen lånar 1,3 miljoner i bank., 
Johannishus Ryttarförening 

   

4 Handling 2012-05-24 Alernativ två, Kommunen lånar föreningen 
2 miljoner kronor till inköp av fastighet 
med en räntefri avbetalningsplan., Johan-
nishus Ryttarförening 

   

5 Handling 2012-05-24 Alternativ ett, Kommunen köper fastighe-
ten och föreningen driver verksamheten 
vidare genom avtal med kommunen., 
Johannishus Ryttarförening 

   

6 Handling 2012-05-24 Johannishus Ryttarförening ansöker 
om hjälp gällande fortsatt verksamhet 
i fastigheten Hjortsberga 4:156 

   

 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Johannishus Ryttarfö-
renings ansökan om hjälp gällande fortsatt verksamhet i fastigheten Hjortsberga 4:156. 

Sammanfattning 
Johannishus Ryttarförening ansöker om hjälp gällande fortsatt verksamhet i fastigheten Hjortsberga 
4:156. Ryttarföreningen äger ridhus och paddock. Familjen Nyberg äger mark och stallar som hyrs 
ut till Stenberg konsult AB.  
 
Familjen Nyberg vill sälja fastigheten vilket innebär att ridhus och paddock ingår i en eventuell 
försäljning, enligt en reglering i avtal.  
 
Ett värdeutlåtande, resultat- och balansrapport, budget och verksamhetsplan bifogas. 
En köpare kan ta över gården för eget bruk vilket då påverkar föreningens möjligheter till verksam-
het. 
 
Johannishus Ryttarförening har till kommunen föreslaget fyra alternativ. 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 11(16) 

 
Fritid- och kulturnämnden 2012-06-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

1) Kommunen köper fastigheten och föreningen driver verksamheten vidare genom avtal med 
kommunen. 
2) Kommunen lånar föreningen 2 miljoner kronor till inköp av fastighet med en räntefri avbetal-
ningsplan. 
3) Kommunen bistår föreningen med 700 000 kronor (35%) och föreningen lånar 1,3 miljoner i 
bank. 
4) Kommunen borgar för ett lån på 1,8 miljoner och föreningen står för 200 000 kronor (10%). 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser Johannishus Ryttarförening som en bra föreningsaktör med en 
välskött mötesplats för ungdomar, föräldrar mm och är angelägna om verksamheten. Fritid- och 
kulturnämnden ser däremot föreningens frågeställning som en kommunal policyfråga samt att ett 
ställningstagande i någondera riktningen förutsätter ett ramtillskott. Nämnden beslutar hänskjuta 
frågan till Kommunstyrelsen.  

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

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser Johannishus Ryttarförening som en bra föreningsaktör med en 
välskött mötesplats för ungdomar, föräldrar mm och är angelägna om verksamheten. Fritid- och 
kulturnämnden ser däremot föreningens frågeställning som en kommunal policyfråga samt att ett 
ställningstagande i någondera riktningen förutsätter ett ramtillskott. Nämnden beslutar hänskjuta 
frågan till Kommunstyrelsen.  
_____________________ 
Exp: 
Johannishus Ryttarförening 
Kommunstyrelsen 
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2012/155 

§ 74 Avtal om nyttjande av lokaler i Bruket mellan Fritid- och kulturförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-15 Avtal om nyttjande av lokaler på Bruket 

mellan Fritid- och kulturförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen  

   

2 Handling 2012-05-15 Avtal om nyttjande av lokaler i Bruket 
mellan Fritid- och kulturförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen 

   

 
Verksamhetschef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag. Förvaltningschef Tommy Jo-
hansson informerar om avtalet om nyttjande av lokaler i Bruket mellan Fritid- och kulturförvalt-
ningen och Utbildningsförvaltningen 

Sammanfattning 
Avtal om nyttjande av lokaler i Bruket 
 
Kulturpedagogiskt Centrum, inom Utbildningsförvaltningen, disponerar flera lokaler i Bruket sedan 
flera år tillbaka. Lokalerna iordninggjordes vid Brukets ombyggnad för dåvarande Fritidsenhetens 
verksamhet, repetitionslokaler, scenlokal m m. 
 
KPC:s verksamhet har växt de senare åren och verksamhetsansvarig har efter hand gjort överens-
kommelser med dåvarande fritidschef och ansvarig för fritidsgården om att disponera lokaler i Bru-
ket. Överenskommelserna har varit muntliga och inga skriftliga avtal har skrivits. 
 
Fritids- och kulturnämnden kommer att diskutera hur verksamheten i Brukets lokaler kan utvecklas. 
 
Fritids- och kulturförvaltningen föreslår att årliga avtal skrivs mellan förvaltningen och utbildnings-
förvaltningen gällande KPC:s användning av Brukets lokaler fr o m 2012 enligt bilaga.  
Avtalet innebär att förvaltningen bär kostnaderna för lokalerna medan Utbildningsförvaltning-
en/KPC bär kostnader för städning och underhåll. Avtalet ger KPC rätt att nyttja lokalerna för sin 
verksamhet under gällande avtalstid. 
 

Förslag till beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att 
 

• tillstyrka förvaltningens förslag till nyttjandeavtal mellan Fritid- och kulturförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen.  

• kostnaderna för de aktuella lokalerna (exkl städkostnader) belastar Fritid- och kulturförvalt-
ningens budget. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus, M och Håkan Robertsson, 
S. 

Beslut 
Fritids- och kulturnämnden beslutar att 
 

• tillstyrka förvaltningens förslag till nyttjandeavtal mellan Fritid- och kulturförvaltningen och 
Utbildningsförvaltningen enligt bilaga 3. 

• kostnaderna för de aktuella lokalerna (exkl städkostnader) belastar Fritid- och kulturförvalt-
ningens budget. 

_____________________ 
Exp: 
Fritids- och kulturförvaltningen 
Utbildningsförvaltningen 
Ekonomienheten 
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2012/11 

§ 75 Information från Ekonomichef Johan Sjögren om Verksamhetsmål och nyckel-
tal   
 

Sammanfattning 
Ekonomichef Johan Sjögren informerar om Verksamhetsmål och nyckeltal. Nämnderna har fått 
Kommunfullmäktiges uppdrag att arbeta fram mål, nyckeltal och verksamhetsmått för styr-
ning/uppföljning av verksamheten.  
 
Fritid- och kulturnämnden ska ha ett extra sammanträde den 15 augusti 2012 där nämndens verk-
samhetsmål, nyckeltal och mått ska arbetas fram. 
 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Åke Tärntoft, C. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2012/3 

§ 76 Delegationsbeslut 2012 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.  
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2012-06-07 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/5 

§ 77 Information och rapporter 2012 

Sammanfattning 
Ekonom Elizabeth Olsson informerar nämnden om isytan på Lugnevi.  
Fritid- och kulturnämnden äskade i kompletteringsbudget 2012 om att få ianspråkta 400 tkr del av 
anslaget för iordningställande av ställplatser husbilar/husvagnar för en tilläggsfaktura till den nya 
isytan då hela anslaget för isytan var nyttjat och en faktura kvarstod efter slutbesiktning. 
 
Klarläggande har kommit gällande betalningstillfälle för fakturan som ska vara först efter godkänd 
garantibesiktning. Vilket är fem år efter ianspråktagande av anläggningen (dec 2015), ej efter den 
besiktning som var i januari 2012 och som kompletteringsäskandet utgick ifrån. 
 
Kommunfullmäktige återremitterade äskandet för att nämnden istället skulle kunna komma in med 
ett äskande om tilläggsanslag. 
 
Istället för tilläggsäskande bör ärendet tas upp till budgetberedningen inför investeringsanslagen 
2015.  
 
Håkan Robertsson, S, informerar om besök på Region Blekinge den 1 juni 2012.  
 
Håkan Robertsson, S och Åke Tärntoft, C träffades den 29 maj gällande Lokala Miljömål. 
 
Claes Diurhuus, M, ställer en fråga till Elizabeth Olsson om Ronneby Horse Center. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om träff med SMK Ronneby, Saxemara båtvarv 
och museum, Arbetsförmedlingen om projekt på Hjorthöjden. 
 
Förvaltningschefen informerar även om båtplatser i Ronnebyån, reparation av Ronnebybibliotekets 
golv, tidssättning för föreningar i kommunala lokaler, Diggiloo, sommarfest för Fritid- och kultur-
förvaltningens personal med mera. 
 
Nils Ingmar Thorell, FP, reagerade negativt på hyresavtalet mellan Fredriksbergs BK och Ronneby 
kommun angående baracker till Saxemara IF för omklädning, där hela nämnden ställer sig bakom 
ordförandens kritik. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Malin Norfall, S, Håkan Robertsson, S, 
tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M, Claes Diurhuus, M, Anders P Petersson, S och 
Åke Tärntoft, C. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet 
_____________________ 
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