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2012/11
§ 79 Tertialrapport II
Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson redovisar tertialrapport II.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus, M, Håkan Robertsson, S,
Peter Lindström, RP samt Christoffer Stenström, M.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar att nämnden noterar informationen till protokollet samt
att presidiet får i uppdrag att eventuellt komplettera och ändra i materialet och därefter godkänna
Tertialrapport II.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller det samma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att presidiet får i
uppdrag att eventuellt komplettera och ändra i materialet och därefter godkänna Tertialrapport II.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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2012/176
§ 80 Dokumenthanteringsplan för Fritid- och kulturnämnden
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-30

Dokumenthanteringsplan för Fritid- och
kulturnämnden

2 Handling

2012-08-30

Dokumenthanteringsplan för Fritid- och
kulturnämnden

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande ny Dokumenthanteringsplan
för Fritid- och kulturnämnden.
Sammanfattning
Förvaltningen lämnar förslag till dokumenthanteringsplan för Fritid- och kulturnämnden att gälla fr
o m den 13 september 2012.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar anta förslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Christoffer Stenström,
M, Åke Tärntoft, C samt Anders L Petersson, C.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till förslaget med tillägget att ”Handlingar av ringa
betydelser får gallras”.
Anders L Petersson, C, yrkar att Pressklipp tas bort under Bibliotek.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP ställer proposition på yrkandet att anta förslaget och finner att
nämnden bifaller det samma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP ställer proposition på yrkandet att texten kompletteras med
tillägget att ”Handlingar av ringa betydelser får gallras” och finner att nämnden bifaller det samma.

Propositionsordning 3
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP ställer proposition på Anders L Peterssons, C, yrkande
Pressklipp tas bort under Bibliotek och finner att nämnden bifaller det samma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar anta förslaget till ny Dokumenthanteringsplan enligt bilaga 2
med texttillägget ”Handlingar av ringa betydelse får gallras” samt förändringen att Pressklipp tas
bort under Bibliotek.
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
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2012/177
§ 81 Arkivbeskrivning för Fritid- och kulturnämnden
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-30

Arkivbeskrivning för Fritid- och
kulturnämnden

2 Handling

2012-08-30

Arkivbeskrivning för Fritid- och
kulturnämnden

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Arkivbeskrivning för Fritidoch kulturnämnden.
Sammanfattning
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap 4, §2 och enligt Arkivlagen §6 skall Fritid- och
kulturnämnden upprätta en arkivbeskrivning, som beskriver verksamheten för att ge en uppfattning
om vilka handlingstyper som finns i arkivet.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar anta föreliggande förslag till Arkivbeskrivning
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar anta föreliggande förslag till Arkivbeskrivning enligt bilaga 3.
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
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2012/178
§ 82 Kopiering för Föreningar
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-03

Kopiering för Föreningar

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag om regler för kopiering för föreningar.
Sammanfattning
I enlighet med Konkurrenslagen föreslås att ideella föreningar fr o m den 1 oktober inte har rätt att
kopiera handlingar som rör föreningens verksamhet på kopieringsapparater inom kommunen med
följande undantag;
Affischer, flygblad eller annat marknadsföringsmaterial som framställts inför enstaka publika
arrangemang



då förvaltningen eller nämnden via avtal eller i samband med bidragsbeslut inkluderat rätten
till fri kopiering av marknadsföringsmaterial
arrangemang i Kulturcentrums lokaler

Kopiering för marknadsföring föreslås ske i stadshusets kopieringscentral. Föreningarna får lämna
original (papper eller datorfil) till kopieringscentralen, som utför kopieringen. Interndebitering sker
därefter till ansvarig enhet inom förvaltningen.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FF samt Peter Lindström, RP.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till förvaltningens förslag med förändringen att
ordet enstaka stryks.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller det samma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med förändringen att ordet enstaka
stryks.
_____________________
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2012/179
§ 83 Graffiti 2013
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-29

Graffiti 2013

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande förslag till beslut angående graffitidagarna 2013.

Sammanfattning
Den nya förvaltningsorganisationen strävar efter att förstärka samarbetet mellan ungdoms- och
kulturverksamheten. Ett sätt att åstadkomma detta är att involvera fritidsledarna och ungdomarna på
Bruket under Graffitidagarna. För att så många ungdomar som möjligt skall ges möjlighet att
medverka förläggs graffiti-arrangemanget fr o m 2013 till den vecka då Kristi Himmelsfärdsdagen
infaller, eftersom en lovdag ligger i anslutning till helgdagen. Ungdomarna kan då delta under
dagtid.
Förvaltningen har följande förslag till hur Graffitidagarna skall organiseras 2013. En planering som
kan ligga till grund för kommande års graffitiarrangemang.
Perioden för graffitimåleri blir 2013 den 9-12 maj vilket ger ungdomar möjlighet att vara med i
aktiviteterna på dagtid
- Den 9 maj t o m 12 maj 2013 (skolfria dagar inkl helgen) anordnas en workshop i graffiti för
ronnebybarn i åldersgruppen åk 5-9
- Workshop i virkad graffiti i samarbete med Slöjdhuset
- Workshop i hiphop i samarbete med ABF och Ronneby Musikförening med konsert i
konsthallen
- Brukets vägg målas. Delar av väggen kan ev målas av de ungdomar som deltar i
workshopen.
- Biblioteksmuren målas av en graffitikonstnär.
Handledare och utförare under perioden 9-12 maj kan vara Glokala folkhögskolan, Ollio eller någon
annan graffitikonstnär. Med utförare menas den eller de som målar Brukets vägg
Graffitidagarna kan ske i samarbete mellan kulturkontoret, Bruket, KPC, Knut Hahnskolan,
Slöjdhuset, ABF och Ronneby musikförening och övriga studieförbund.
Ansvariga för graffitidagarna den 9-12 maj är utställningsansvarig och Brukets fritidsledare.
Utställningsperioden 23 mars-19 maj 2013
Graffitikonstnären Ollio (Jonathan Josefsson) har en utställning i Lilla konsthallen.
I anknytning till utställningen i Lilla hallen kan en workshop hållas av Ollio för bildpedagoger på
Knut Hahnskolan och KPC. Kostnaden fördelas mellan skolorna.
Ollio har under utställningsperioden dessutom en workshop för åldersgruppen gymnasiet och uppåt
från hela Blekinge. Medel för detta söks från Region Blekinge.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-09-13

10(34)

Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till organisation av
Graffitidagarna 2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar Claes Diurhuus, M.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till organisation av
Graffitidagarna 2013.
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
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2012/175
§ 84 Lotteritillstånd för allmännyttiga föreningar
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-28

Lotteritillstånd för allmännyttiga föreningar

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående lotteritillstånd för
allmännyttiga föreningar.
Sammanfattning
Fritids- och kulturnämnden har att utse en tjänsteman inom förvaltningen för myndighetsutövningen
att bevilja lotteritillstånd för allmännyttiga föreningar.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden utser Magnus Abrahamsson att bevilja lotteritillstånd för allmännyttiga
föreningar.
Beslut
Fritids- och kulturnämnden beslutar utse Magnus Abrahamsson att bevilja lotteritillstånd för
allmännyttiga föreningar.
_____________________
Exp:

Magnus Abrahamsson
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2012/173
§ 85 Ronneby Folkteater ansöker om bidrag för fortsatt ungdomssatsning
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-03

Bidragsansökan om fortsatt
ungdomssatsning, Ronneby Folkteater

2 Handling

2012-08-16

Ronneby Folkteater ansöker om bidrag för
fortsatt ungdomssatsning, Ronneby
Folkteater

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Ronneby Folkteaters
ansökan om bidrag för fortsatt ungdomssatsning.
Sammanfattning
Ronneby Folkteater söker ett bidrag på 50 000 kronor för att fortsätta sin ungdomssatsning.
Föreningen har aktivt arbetat hårt under årets sommarteater för att få med tonåringar i deras
verksamhet. Under hösten 2012 skall föreningen arbeta vidare med att ytterligare förstärka
satsningen med att låta tonåringar arbeta fram en egen ungdomsföreställning under ledning av
utbildad dramapedagog och annan professionell stöttning. Ett eventuellt bidrag skall även användas
för att halvera deltagaravgift.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ett bidrag på 35 000 utbetalas till Ronneby
Folkteater ur ”Ungdomsutveckling, olika projekt” med ansvar 413000 verksamhet 300,
projekt 4874.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, Christoffer Stenström, M, Peter Lindström,
RP samt Claes Diurhuus, M.
Yrkanden
Claes Diurhuus, M, yrkar bifall till ett bidrag på 35 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller det samma.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ett bidrag på 35 000 utbetalas till Ronneby
Folkteater ur ”Ungdomsutveckling, olika projekt” med ansvar 413000 verksamhet 300,
projekt 4874.
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Jäv
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
_____________________
Exp:

Ronneby Folkteater
Ekonomienheten
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2012/180
§ 86 Ronneby Folketshusförening tillsammans med Ronneby Folkteater ansöker om
investeringsbidrag gällande möjligheten att titta på direktsänd opera från
Metropolitan
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-04

Ansökan investeringsbidrag. Ronneby
Folketshusförening

2 Handling

2012-08-30

Ronneby Folketshusförening tillsammans
med Ronneby Folkteater ansöker om
investeringsbidarg gällande möjligheten
att titta på direktsänd opera från
Metropolitan, Ronneby
Folketshusförening

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Ronneby
Folketshusförening tillsammans med Ronneby Folkteater ansöker om investeringsbidrag gällande
möjligheten att titta på direktsänd opera från Metropolitan.
Sammanfattning
Ronneby Folketshusförening har tillsammans med Ronneby Folkteater ansökt om stöd till teknik
för att kunna erbjuda direktsänd opera från Metropolitan. Folketshusföreningen avser att investera
120 000 kr i projektet under förutsättning att Fritid- och kulturnämnden bidrar med 44 000 kronor.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Folketshusförening ett bidrag på
44 000 kr under förutsättning att de i ansökan beskrivna investeringarna sker.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Folketshusförening ett bidrag på
44 000 kr under förutsättning att de i ansökan beskrivna investeringarna sker.
Jäv
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
_____________________
Exp:

Ronneby Folketshusförening
Ronneby Folkteater
Ekonomienheten
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2012/183
§ 87 Ledarutbildningsbidrag 2012 gällande SISU idrottsutbildarna
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-04

Ledarutbildningsbidrag 2012 gällande
SISU idrottsutbildarna

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående
Ledarutbildningsbidrag 2012 för SISU idrottsutbildarna.
Sammanfattning
SISU - Idrottsutbildarna Blekinge har sedan delningen från studieförbunden erlagts ett årligt bidrag
från kommunerna i Blekinge. Under 2011 skedde en samverkan med 241 RF-föreningar och totalt
deltog 17 762 unika personer i verksamheten. Grundfundamentet i SISU – idrottsutbildarna är
föreningsutveckling med prioritet på ledarutveckling. Utbildningar som SISU – idrottsutbildarna
driver i föreningslivet är bl. a Tränarutbildning, ”Poolare”, Föreningslära och Unga ledare. Det
bedrivs en riktad satsning på Elitidrottsutveckling. SISU – idrottsutvecklarna har även under
perioden 2009-2011 haft 225 personer med i ett projekt kallat ”Arena för social Ekonomi och
Företagande” som riktats till personer utanför arbetsmarknaden. På en ”10 i topp” lista där SISU –
idrottsutvecklarnas verksamhet uppspaltas är de största:
Idrott
1. Fotboll
2. Ishockey
3. Ridsport

Utb. Timmar Arr.
24490
8569
6275

1269
358
494

En sammanställning av de 5 i topp rankade föreningarnas utbildningstimmar, arrangemang och
bidrag i respektive kommun för 2011 ger följande:
Kommun
Karlshamn
Olofström
Ronneby
Sölvesborg
Karlskrona

Utb.h
7302
3719
4518
6031
8998

Arr
346
224
295
380
440

Bidrag
200´
85´
150´
100´
0´ (Projekt)

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till SISU – idrottsutbildarna utbetala ett bidrag för
2012 på 90 000 kr samt att inför 2013 ha en dialog med SISU kring strukturen på innehåll
och bidragsnivå.
Deltar i debatten
I debatten deltar Håkan Robertsson, S.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till SISU – idrottsutbildarna utbetala ett bidrag för
2012 på 90 000 kr samt att inför 2013 ha en dialog med SISU kring strukturen på innehåll
och bidragsnivå.
_____________________
Exp:

SISU- Idrottsutbildarna
Ekonomienheten
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2012/165
§ 88 Blekinge Idrottshistoriska Sällskap anhåller om stöd från kommunen för
utgivning av en årsbok om fotboll och dansens betydelse
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-28

Ansökan från Blekinge Idrottshistoriska
sällskap

2 Handling

2012-07-03

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
anhåller om stöd från kommunen för
utgivning av en årsbok om fotboll och
dansens betydelse, Blekinge
Idrottshistoriska Sällskap

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Blekinge Idrottshistoriska
Sällskaps anhållan om stöd från kommunen för utgivning av en årsbok om fotboll och dansens
betydelse.
Sammanfattning
Föreningen söker ett bidrag om 15 000 kronor för produktion av årsbok 2012 som
beskriver fotbollens och dansens betydelse i Röaby. Föreningen föreslår att Ronneby
kommun köper 100 ex av boken till en kostnad av 15 000 kronor.
Bedömning
Årsboken beskriver inte bara idrottsliv och kulturliv i en by utan kommer att ge en bild av
personligheter och levnadssätt under några decennier från 1920-talet.
Stödet till föreningen bör ske som ett direkt bidrag till framställningen av boken i stället för
ett köp av ett antal böcker.
Förslag till beslut
Fritids- och kulturnämnden beviljar Blekinge Idrottshistoriska Sällskap ett bidrag om
10 000 kronor för tryckning av årsboken 2012 som handlar om fotboll och dans i Röaby.
Deltar i debatten
I debatten deltar Håkan Robertsson, S.
Yrkanden
Den socialdemokratiska gruppen genom Håkan Robertsson yrkar att Fritid- och kulturnämnden
beviljar Blekinge Idrottshistoriska Sällskap ett bidrag om 5 000 kronor för tryckning av årsboken
2012.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller det samma.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-09-13

18(34)

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Blekinge Idrottshistoriska Sällskap ett bidrag om 5 000
kronor för tryckning av årsboken 2012 som handlar om fotboll och dans i Röaby. Kostnaden
belastar konto C314.
_____________________
Exp:

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun
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2012/174
§ 89 Sammanträdesplan för 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-08-17

Sammanträdesplan för 2013

2 Handling

2012-08-17

Sammanträdesplan för 2013

Fritid- och kulturnämndens presidium lämnar följande förslag till sammanträdestider för 2013.
Sammanfattning
Torsdagen den 7 februari
Torsdagen den 14 mars
Torsdagen den 18 april
Torsdagen den 16 maj (Heldagssammanträde)
Onsdagen den 5 juni
Torsdagen den 12 september
Torsdagen den 10 oktober
Torsdagen den 7 november
Torsdagen den 5 december
Sammanträdena börjar kl 13.00 om inget annat anges.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslaget.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa 2013 års sammanträdesdagar i enlighet med förslaget.
_____________________
Exp:

Kommunledningsförvaltningen

Justeras
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2012/181
§ 90 Utsmyckning av Strandgatan och andra delar av Ronneby centrum
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-28

Utsmyckning av Strandgatan och andra
delar av Ronneby centrum

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande information gällande utsmyckning av Strandgatan och
andra delar av Ronneby centrum.
Sammanfattning
I samband med planeringen av ombyggnaden av Strandgatan med ny strandpromenad gav
Kommunstyrelsen Tekniska förvaltningen/Byggnadskontoret i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp
som ska ge förslag till utsmyckning av centrum och särskilt området Strandgatan och Prinsgatan.
Arbetsgruppen har hittills bestått av Karin Svensson, planarkitekt, Marcus Sandekjer,
näringslivschef, och Lena Brorsdotter. Vid de första mötena var också ordföranden i Ronnebys
handelsförening med i diskussionerna.
Från hösten 2011 kopplade Konstnärscentrum Syd in i arbetet. En konsult – konstnären Roger
Simonsson – fick då i uppdrag att ta fram förslag till utsmyckning.
Eftersom det inte finns en anslagen budget för utsmyckning i stadsmiljön har konsulten presenterat
olika exempel på redan genomförda utsmyckningar i stadsmiljö för arbetsgruppen
Arbetsgruppen var överens med konsulten om att konstnären Eva Fornåås verk kunde vara lämpliga
i det här sammanhanget och genom Konstnärscentrum Syds konsult har Eva Fornåå fått i uppdrag
att göra ett skissförslag till en utsmyckning där kostnaden understiger 284 tkr. (. Vid
utsmyckningsuppdrag måste kommunen göra en offentlig upphandling om den totala kostnaden
överstiger 284 tkr.)
Eva Fornåå har besökt Ronneby och tittat på de aktuella miljöerna. Hon har gjort ett skissförslag till
en utsmyckning vid den trappa som ska anläggas på Prinsgatan, vid Willys p-plats i sluttningen mot
Café o Matsalar.
Skissen skall presenteras för arbetsgruppen i september och därefter kommer utsmyckningsförslaget
att presenteras för Kommunstyrelsens arbetsutskott. Under hösten kan därefter medel äskas i 2013
års budget och om medel beviljas kan konstverket vara på plats under 2013.
Arvode för Konstnärscentrum Syds konsultmedverkan (ca 15 tkr) samt skissarvode till konstnären
(30 tkr) har debiterats Näringslivskontoret.
Utsmyckningen av Eva Fornåå, som eventuellt kan bli verklighet 2013, är det första steget i en
utsmyckningsstrategi för Ronneby centrum. Tanken är att fler utsmyckningar kommer att
genomföras under de närmsta åren, om budgetmedel anslås.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Åke Tärntoft, C,
Gudrun Johansson, SD, Peter Lindström, RP samt ersättare Tomas Lund, SD.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun
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Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar att informationen noteras till protokollet samt att
nämnden förelår Kommunstyrelsen att även Fritid- och kulturnämnden får ta del av presentationen
tillsammans med Kommunstyrelsens arbetsutskott.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller det samma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet samt att föreslå
Kommunstyrelsen att även Fritid- och kulturnämnden får ta del av presentationen tillsammans med
Kommunstyrelsens arbetsutskott.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden
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2012/163
§ 91 Medborgarförslag från Blekinge Midnight Club angående dragracing och
konbana
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-07-03

Medborgarförslag från Blekinge Midnight
Club angående dragracing och konbana

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående
Sammanfattning
Ronneby Midnight Club har genom Michael Blomdahl inkommit med medborgarförslag med
önskemål om en plats att köra dragracing och konbana på ett säkert och lagligt sätt.
Medborgarförslaget har inom Ronneby kommun varit remitterad Miljö- och Hälsoskyddsnämnden,
Byggnadsnämnden, Tekniska nämnden och Fritids- och turistnämnden. Förslaget har vidare varit
remitterat till Räddningstjänsten Östra Blekinge och Polismyndigheten i Blekinge.
Kommunfullmäktige återremitterade den 24 februari 2011 ärendet för att undersöka platser med
flera aktörer och även kontakt med andra kommuner.
I angränsande kommuner inom Blekinge har genom åren olika undersökningar gjorts med
anledning av att olika motorsporter haft en vilja att etablera sig fysiskt. Deras utredningar har pekat
på svårigheter att finna lämpliga platser och de hänvisar till Emmabodabanan.
Inom Ronneby kommun har det också gjorts grundliga undersökningar gällande platser att
etablera motorsport på och några enkla eller naturliga lösningar har ej kunnat finnas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå
att Medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun och i angränsande
kommuner finns inga naturliga platser att etablera denna motorsport på utan
rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningschefen för
behandlas tillsammans med nyinkommet medborgarförslag även det om dragracing och konbana.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller det samma.

Justeras
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningschefen för behandlas
tillsammans med nyinkommet medborgarförslag även det om dragracing och konbana.
_____________________
Exp:

Tommy Johansson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden
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2012/184
§ 92 Begäran om yttrande från Revisionen gällande granskning av
turismverksamheten
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-04

Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten

2 Handling

2012-09-04

Yttrande Revisionsrapport, granskning av
turismverksamhet

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande bedömning angående begäran om yttrande
från Revisionen gällande granskning av turismverksamheten.
Sammanfattning
En revisionsrapport har lämnats till Fritid- och kulturnämnden för yttrande. Revisionen har i sin
sammanfattning av rapporten ansett att nämnden med bakgrund av granskning genomför åtgärder
för förbättrad styrning, ledning och uppföljning av turismverksamheten. I rapporten belyser KPMG
som utfört granskningen omsättning av personal som en faktor som påverkat arbetet. Det
framkommer även att den nya organisationen förtydligat ansvaret. Granskningen belyser även
saknaden av mål utöver de av kommunfullmäktige beslutade övergripande målen. Det som tydligt
påtalas på olika ställen i granskningen är behovet av samverkan mellan förvaltningar, inom
förvaltningen, externt samarbete samt samarbete med näringsidkare.
Bedömning
Granskningen har fångat verksamhetens styrkor och svagheter och påtalat i många fall
kända faktorer. Det finns många utvecklingsområden vilket påtalas. Vision, mål och vilja
är viktiga framgångsfaktorer för ett bra turismarbete. I anpassningen till
budgetförutsättningar 2012 har en styrning av utgifter varit nödvändiga men bedömningen
är att nivån på verksamheten inte sjunkit. Turismarbetet skall fortgå med den nya
organisation och utvecklingsmöjligheter diskuteras.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, Christoffer Stenström, M, Håkan Robertsson,
S samt Peter Lindström, RP.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till förslaget till beslut med tillägget att yttrandet
kompletteras med Fritid- och kulturnämnden kommer vid sitt nämndssammanträde 2012-10-11,
utifrån revisionsrapporten, diskutera formuleringar av mål och utvärdera 2012 års turistsäsong.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition yrkandet om bifall till förslag till yttrande
och finner att nämnden bifaller det samma.
Justeras
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Propositionsordning 2
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition yrkandet att yttrandet kompletterats med
Fritid- och kulturnämnden kommer vid sitt nämndssammanträde 2012-10-11, utifrån
revisionsrapporten, diskutera formuleringar av mål och utvärdera 2012 års turistsäsong och finner
att nämnden bifaller det samma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att lämna yttrande över Revisionsrapport granskning av
turismverksamheten enligt ovan med tillägget att Fritid- och kulturnämnden kommer vid sitt
nämndssammanträde 2012-10-11, utifrån revisionsrapporten, diskutera formuleringar av mål och
utvärdera 2012 års turistsäsong.
_____________________
Exp:

Revisionen

Justeras
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2011/126
§ 93 Begäran om yttrande från Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande rivningsoch markanvändningslov av fastigheten Ronneby 24:18, Brunnsvallen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-03

Remissyttrande kring Ronneby
Miljötekniks anhållan om Rivningslov och
markanvändningslov fastigheten Ronneby
24:18 (Brunnsvallen)

2 Handling

2012-08-29

Begäran om yttrande från
Kommunstyrelsens arbetsutskott gällande
rivnings- och markanvändningslov av
fastigheten Ronneby 24:18, Brunnsvallen

3 Beslut allmänt ärende

2012-01-03

FKN §99/2011 2011-10-05,
Dagvattendamm och flyttning av B-plan
gällande Brunnsvallen

4 Handling

2011-09-26

Dagvattendamm och flyttning av B-plan
gällande Brunnsvallen

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Kommunstyrelsens
arbetsutskotts begäran om yttrande om rivnings- och markanvändningslov av fastigheten Ronneby
24:18, Brunnsvallen.
Sammanfattning
Miljöteknik ämnar anlägga en dagvattendamm på fastigheten Ronneby 24:18 på samma plats som
isbanan var belägen. Dammen skall ha ett maxdjup på 1,0 m och en yta på 2150m2. En ritning över
tänkt placering är distribuerad.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden lämnar följande yttrande gällande den tänkta placeringen av ny
dagvattendamm:
1. Den gräsyta/träningsyta som enligt förslaget försvinner skall återskapas i direkt
anslutning till damm eller bef. planer.
2. Den isolering (isbanan) som fortsatt löper risk att ligga kvar bör tas bort.
3. Den tänkta dammen blir en möjlighet att utveckla skate- intresset. Det går att i dammen
placera olika gjutna ramper mm. Nämnden ser detta som en mycket intressant tanke.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP samt Håkan Robertsson, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar lämna följande yttrande gällande den tänkta
placeringen av ny dagvattendamm:

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-09-13

1. Den gräsyta/träningsyta som enligt förslaget försvinner skall återskapas i direkt
anslutning till damm eller bef. planer.
2. Den isolering (isbanan) som fortsatt löper risk att ligga kvar bör tas bort.
3. Fritid- och kulturnämnden anser att den tänkta dammen blir en möjlighet att skapa en
skatepark.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen arbetsutskott

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2012/166
§ 94 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Christine
Johansson om en skatepark i området Kilen
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-30

Remissyttrande medborgarförslag,
skatebordpark

2 Handling

2012-07-06

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Christine
Johansson om en skatepark i området
Kilen

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag begäran om remissyttrande
gällande medborgarförslag från Christine Johansson om en skatepark i området Kilen.
Sammanfattning
Christine Johansson har genom medborgarförslag pekat på behovet av en skatepark i området
Kilen. CJ föreslår en liknande anläggning som i Karlshamn.
Bedömning
I Ronneby kommun skulle en satsning på denna form av aktivitet slå väl ut. En anläggning av bra
kvalité och utformning tilltalar kommunens ungdomar och även äldre att aktivera sig men även att
boende i kringliggande kommuner besöker Ronneby kommun för att ”testa”. Det visar sig också i
de orter som satsat på skateplatser att det även kommer långväga gäster. Det kan anordnas
publikvänliga tävlingar mm.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå
att ställa sig positiva till förslaget att anlägga skatepark men att utreda placering.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige
föreslå att ställa sig positiva till förslaget att anlägga skatepark men att utreda placering.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen

Justeras
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2012/167
§ 95 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Sören Svenlert
angående ny cykelväg till badplatsen vid Millegarne samt uppsättning av toalett
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-29

Remissyttrande medborgarförslag,
cykelväg till badplatsen Milligarne samt
uppsättning av toalett

2 Handling

2012-07-06

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Sören Svenlert
angående ny cykelväg till badplatsen vid
Millegarne samt uppsättning av toalett

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående begäran om
remissyttrande gällande medborgarförslag från Sören Svenlert angående ny cykelväg till badplatsen
vid Millegarne samt uppsättning av toalett.
Sammanfattning
I ett medborgarförslag från Sören Svenlert föreslås att ny cykelväg till badplatsen Milligarne
anläggs samt att uppsättning av en toalett sker.
Bedömning
En översyn av samtliga badplatser och dess närområde i Ronneby kommun pågår där en helhet skall
beaktas. Samtal sker med Tekniska förvaltningen kring olika lösningar och utvecklingsmöjligheter.
På nämnda badplats finns en dubbel toalett.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå
att förslagsställaren meddelas om att en utredning pågår kring badplatser och dess framtid
som skall presenteras för Fritid- och kulturnämnden under hösten 2012.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige
föreslå att förslagsställaren meddelas om att en utredning pågår kring badplatser och dess
framtid som skall presenteras för Fritid- och kulturnämnden under hösten 2012.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen

Justeras
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2012/168
§ 96 Begäran om remissyttrande gällande motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående samlingslokalerna i Ronneby kommun
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-08-30

Remissyttrande motion gällande
samlingslokaler i Ronneby kommun

2 Handling

2012-07-06

Begäran om remissyttrande gällande
motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson, RP, angående
samlingslokalerna i Ronneby kommun

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående begäran om
remissyttrande gällande motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP, angående
samlingslokalerna i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Sune Håkansson har genom en motion pekat på behovet att genomlysa bidrag, tillgång och
underhåll gällande samlingslokaler i Ronneby kommun.
Bedömning
I Ronneby kommun finns ett stort antal lokaler som uppbär stöd som samlingslokaler. En
genomlysning har påbörjats inom förvaltningen där de faktorer som SH pekar på ska undersökas för
att presenteras för Fritid- och kulturnämnden.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå
att ställa sig positiva till motionen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige
föreslå att ställa sig positiva till motionen.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen

Justeras
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2012/170
§ 97 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Lars Gardell
angående upprustning av Lotsutkiken på St. Ekön
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-04

Remissyttrande medborgarförslag,
takupprustning lotsutkiken St. Ekön

2 Handling

2012-07-24

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Lars Gardell
angående upprustning av Lotsutkiken på
St. Ekön, Anna-Karin Sonesson

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående begäran om
remissyttrande gällande medborgarförslag från Lars Gardell angående upprustning av Lotsutkiken
på St. Ekön.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag gällande takupprustning på lotsutkiken på St. Ekön har inlämnats av
Lars Gardell. LG pekar på att det inom Länsstyrelsen finns riktade resurser för
naturvårdsprojekt och föreslår att kommunen tar initiativ till att söka av dessa medel för att
upprusta huset.

Bedömning
Lotsutkiken är en ganska unik välbevarad del av historien gällande skärgården och dess
boende samt yrkesutövare. St. Ekön kan få en stor betydelse i ett framtida scenario där
båttrafik kan utvecklas. Ön har utöver lotsutkiken andra lämpliga byggnader där det med
ganska enkla medel kan beredas möjlighet till övernattningar, både spontana och
planerade. En översyn av möjligheterna med ön ur ett helhetsperspektiv vore mycket
intressant och främjar med största sannolikhet turismens utveckling.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Åke Tärntoft, C samt Håkan Robertsson, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till medborgarförslaget.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Justeras
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2012/3
§ 98 Delegationsbeslut 2012

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet bordläggs.
_____________________
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2012/4
§ 99 Delgivningsärenden 2012
Sammanfattning
Polismyndigheten i Blekinge län, Skadegörelse på Brunnsbadets bil.
Kommunfullmäktige § 172/2012, Utvärdering av den planerade verksamheten i Ronneby sporthall
Kommunfullmäktige § 173/2012, Beslut om inriktning gällande försäljning av Järnaviks camping
Kommunfullmäktige § 174/2012, Beslut om taxor och avgifter avseende Brunnsbadet
Kommunfullmäktige § 192/2012, Tertialuppföljning per 30 april 2012
Kommunfullmäktige § 193/2012, Rapport angående nämndernas målarbete
Kommunfullmäktige § 198/2012, Tertialuppföljning per 30 april 2012
Kommunfullmäktige § 225/2012, Beslut om att anta en reviderad Barn- och ungdomspolitisk
strategi för Ronneby kommun 2012-2015
Polismyndigheten i Blekinge län, krossade rutor på Fältgruppens lokaler i Ronneby

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet bordläggs.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden
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2012/5
§ 100 Information och rapporter 2012
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar att han har haft tre möten med SMK Ronneby
angående motorcrossbanan. Kostnadsanalys gjord på tre alternativa platser. Man kommer att gå
vidare med bullermätning på bästa alternativet.
Förvaltningschefen informerar vidare om att han har kontinuerliga möten angående istiderna i
Kockumhallen, att samtal förs med STF angående vandrarhemmet där avtalet är uppsagt, med
Kallinge SK om att överta skötseln av Jernvallen, med föreningarna/banden på Tallet angående
behov av nya lokaler. Förvaltningschefen har också träffat Listerby och Johannishus
samhällsföreningar och närvarat på Notalgia, SPF orienterings-SM i Karlsnäs samt
fotbollsturneringen med allsvenska lag på Brunnsvallen.
Nils-Ingmar ställer en fråga till förvaltningschefen angående tiderna i sporthallen.
Förvaltningschefen svarar att det finns kontakt mellan bokningsansvariga på förvaltningen och
föreningarna för att få bästa möjliga nyttjandegrad.
Nils-Ingmar Thorell informerar om att vid nästa sammanträde kommer det att bli information om
skeppsvraket efter Gribshunden.
Nils-Ingmar Thorell berättar om den Internationella strategi som ska tas fram och där det finns en
förfrågan om deltagande från nämnderna. Nämnden beslutar att utse Nils-Ingmar Thorell och
Håkan Robertsson till sina representanter i arbetet.
Det är föreslaget (ännu ej beslut i KF) att Fritid- och kulturnämnden får 1,5 mkr av AFA-pengarna.
Anslaget ska användas till investeringsbidrag till föreningarna extra underhåll till badplatser och
egna anläggningar. Nämnden beslutar att presidiet tillsammans med förvaltningschefen får i
uppdrag att fördela pengarna.
Åke Tärntoft tar upp Blekingeleden och dess behov av underhåll.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, Fp, Christoffer Stenström, M, Peter Lindström,
RP, Håkan Robertsson, S, Anders L Petersson, C samt Åke Tärntoft, C.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 80/2012
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FÖRSLAG TILL DOKUMENTHANTERINGSPLAN
För Fritid- och kulturnämnden

Upprättad 2012-09-13

Så mycket som möjligt av dokumentationen skall diarieföras, vilket sker i Winess. Dokument förvaras i aktomslag el pärmar.
Verksamhetsområde

Handlingstyp

Förvaring

Närarkiv

Gallras
efter

Överföring till
centralarkiv
efter

Bevaras

Anmärkning

Protokoll
Kallelser

Närarkiv
Närarkiv

2 år

Bevaras

Samverkans-protokoll
Inkomna skrivelser
Utgående skrivelser
Bidragsansökningar

Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv

2 år
2 år

Bevaras

Inkomna årsberättelser
fr föreningar o stud org
Föreningskataloger
förteckningar, register
Kulturpris/-stipendium
Avtal m föreningar om
verksamhet
Arrendeavtal

Närarkiv

2 år

Bevaras

1 år

Bevaras

KF-protokoll
Diarieförs

Bevaras

Diarieförs

Handlingar ang
lokaluthyrning
Handlingar ang
båtplatser

Närarkiv

1 år

Diarieförs

Närarkiv

1 år efter
uppsägning

Diarieförs

Centralt
nämndskansli
2 år

Förvaltningens
kansli

2 år

2 år

Närarkiv

Diarieförs
Diarieförs
Föreningar o
studieorg

2 år

Närarkiv
Närarkiv
Närarkiv

Bevaras

Under
avtalstid
Under
avtalstid

Efter avtalstid
Efter avtalstid
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Verksamhetsområde

Handlingstyp

Förvaring

Bokningsschema,
besked, kölistor

Närarkiv

Handlingar ang
nycklar. Nyckellistor

Närarkiv

Handlingar ang lotterier

Närarkiv

Handlingar ang
skollovsprogram
Handlingar ang IPskogen
Handlingar ang
försäkringar,
säkerhetsdokument,
teleavtal m m
Handlingar ang
fördelning av
flaggor/fanor
Inventarieförteckning

Närarkiv

Rapporter och
sammanställningar

Närarkiv

Mediebestånd

BOOK IT

Medieplan
Pressklipp

Närarkiv
Närarkiv

Närarkiv

Gallras
efter

Överföring till
centralarkiv
efter

Bevaras

Anmärkning

Förvaltningens
kansli

Närarkiv

Nyckellistor 2 år

Vid
inaktualitet
Vid
inaktualitet.
resp 2 år
5 år efter
sista giltighetsdatum
Vid
inaktualitet
2 år

Närarkiv

Vid
inaktualitet

Närarkiv

2 år

Närarkiv

Vid
inaktualitet

Alla verksamheter

2 år

Bevaras

Bibliotek
Vid
inaktualitet

Digital
bibliotekskatalog

5 år
10 år

Bevaras
Bevaras

Kopieras
regelbundet
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Verksamhetsområde

Handlingstyp

Förvaring

Egenproducerat
informationsmaterial
och trycksaker.

Närarkiv

Uppgifter om inköpta
konstverk
Handlingar ang
uthyrning av verkstäder
Körjournaler
Pressklipp

Närarkiv

Egenproducerat
informationsmat och
trycksaker.

Närarkiv

Närarkiv

Gallras
efter

Överföring till
centralarkiv
efter

Bevaras

Anmärkning

2 år

Bevaras

1 pliktexemplar
till Kungl
Biblioteket, 1 ex
till Universitetsbiblioteket i Lund
Digitalt
konstregister
Diarieförs

Kultur

Bevaras

Närarkiv

1 år

Närarkiv
Närarkiv

1 år

10 år

Bevaras

Kopieras
regelbundet

2 år

Bevaras

1 pliktexemplar
till Kungl
Biblioteket,
1 ex till
Universitetsbiblioteket i Lund

Turistbyrån
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Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 81/2012

ARKIVBESKRIVNING

Bilaga 3
Upprättad 2012-09-13

Fritid- och kulturnämnden
Enligt Offentlighets- och sekretesslagen kap 4, § 2 och enligt Arkivlagen § 6 skall nämnden
upprätta en arkivbeskrivning, som beskriver verksamheten för att ge en uppfattning om vilka
handlingstyper som finns i arkivet.

Organisationsbeskrivning

Fritid- och kulturnämnd
Fritid- och kulturchef
Förvaltningskansli
Bibliotek

Kultur och ungdomsverksamhet

Turistbyrå

Förvaltningskansli
Verksamheten omfattar:
Anläggningar
Fritidsanläggningar, idrottsanläggningar, sport- och simhallar, ishall och isyta, boulehall,
ridanläggning, badplatser, gästhamn, öar, bryggor, båtplatser, bryggor, campinganläggningar
samverkan med vandrarhem.
Avtal
Driftsavtal med föreningar om anläggningar, museer, konstgalleri m m.
Bidrag
Handläggning av bidrag till föreningar och studieförbund
Arrangemang
Återkommande kommunövergripande arrangemang, festivaler och liknande

Turistbyrå
Verksamheten omfattar:
Kundservice, samverkan med näringslivet, marknadsföring av turistevenemang
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Ungdomsverksamhet
Verksameten omfattar:
Fritidsgårdsverksamhet på Bruket i Ronneby, Hjorthöjden och Kallinge. Samverkan med
samhällsföreningar om fritidsverksamhet för ungdomar i Bräkne Hoby, Listerby, Backaryd,
Hallabro, Öljehult och Johannishus. Stödverksamhet under skoltid på Snäckebackskolan,
Kallingeskolan och Knut Hahnskolan.
Lägerverksamhet för ungdomar under sommartid, fritidsverksamhet för ungdomar med
funktionshinder.

Kultur
Verksamheten omfattar:
Utställningar och arrangemang på Kulturcentrum, grafik-, textil- och emaljverkstäder.
Marknadsföring av kulturarrangemang i kommunen. Samverkan med kulturföreningari
arrangemang och annan kulturverksamhet. Samverkan med näringslivet och övriga
kommunala enheter.
Massmanska kvarnen.
Museer i kommunen;
Möllebackagården, Gjuteri- och emaljmuseum, Modelladan, Skolmuseum, Ekholms
fotoateljé, Hoby hembygdsmuseum, Vannslätten.

Bibliotek
Verksamheten omfattar
Huvudbibliotek
Filialbibliotek i:
Bräkne Hoby
Kallinge
Listerby
Mötesplats Hjorthöjden, i samverkan med ungdomsverksamheten
Hallabro
Utlåningsstationer i
Eringsboda
Backaryd
Johannishus

Historik
Inom fritidsområdet
 Drätselkammare – 1966
 Fritids- och turistnämnd 1967-1983
 Fritidsnämnd 1984-1992-05-30
 Fritids- och turistnämnd 1992-06-01-1992-12-31
 Fritids- och gatunämnd 1993-1998
 Kultur- och fritidsnämnd 1999-2002
 Fritids- och turistnämnd 2003-2010
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Inom kultur och bibliotek
 Biblioteksstyrelse 1869-1976
 Kulturvårdsnämnd 1971-1976 (1977 sammanslogs Biblioteksstyrelse och
Kulturvårdsnämnd)
 Kulturnämnd 1977-1990
 Kultur- och turistnämnd 1991-1994
 Barn- utbildnings- och kulturnämnd 1995-1998
 Kultur- och fritidsnämnd 1999-2002
 Biblioteks- och kulturnämnd 2003-2010

Arkivets struktur
Nämndens diarium
Närarkiv
Konstregister
Booking
BOOK IT

Gallringsregler
Se Dokumenthanteringsplan, fastställd av Fritid- och kulturnämnden 2012-09-13
§

Arkivansvarig
Tommy Johansson

Arkivredogörare
Elisabeth Ihlström
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