1(24)
Sammanträdesprotokoll
2012-10-11

Fritid- och kulturnämnden
Plats och tid:

Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 - 16.40

Nils Ingmar Thorell (fp)
Claes Diurhuus-Gundersen (m)
Håkan Robertsson (s)
Mats Roxling (m)
Anders L Petersson (c)
Åke Tärntoft (c)
Peter Lindström (rp)
Malin Norfall (s)
Anne-Margret Fransson Modliba (s)
Gudrun Johansson (sd)

Ersättare
Christoffer Stenström (m) tjg ers.
Åsa Cederberg (s) tjg ers.
Niels Elley (mp) tjg ers.
Mathilda Karlsson (m)
Tomas Lund (sd)

Övriga deltagare:
Förvaltningschef Tommy Johansson, Anna-Karin Sonesson, sekreterare
Övriga deltagare, delvis: Jeanette Rosander
Utses att justera:

Niels Elley

Justeringens plats och tid:
Stadshuset 2012-10-16

Sekreterare:

Anna-Karin Sonesson

Ordförande:

Nils Ingmar Thorell

Justerande:

Niels Elley

Paragrafer:

101-114

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ:

Fritid- och kulturnämnden

Sammanträdesdatum:

2012-10-11

Datum för anslags uppsättande:

2012-10-17

Datum för anslags nedtagande:

2012-11-08

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunledningsenheten

Underskrift:

Anna-Karin Sonesson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-10-11

2(24)

Innehållsförteckning
§ 101 Målarbete ...................................................................................................................................3
Beslut ....................................................................................................................................................4
§ 102 AFA-pengar ...............................................................................................................................6
Beslut ....................................................................................................................................................7
§ 103 Ansökan om arrangemangsbidrag - Nordens stora drottning....................................................9
Beslut ..................................................................................................................................................10
§ 104 Förslag att ge allmänheten möjlighet att namnge den nya isbanan .........................................11
Beslut ..................................................................................................................................................11
§ 105 Samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby. ........................................................12
Beslut ..................................................................................................................................................12
§ 106 Tillämningsanvisningar vid konkurrensutsättning av verksamheter i Ronneby kommun ......14
Beslut ..................................................................................................................................................14
§ 107 Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge ........................................................................................15
Beslut ..................................................................................................................................................15
§ 108 Redovisning av ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ronneby
kommun 2002-2011 ...........................................................................................................................16
Beslut ..................................................................................................................................................16
§ 109 Rapport från Brunnsbadet .......................................................................................................17
Beslut ..................................................................................................................................................17
§ 110 ABF ansöker om bidrag från kommunens tonårsprojekt ........................................................18
Beslut ..................................................................................................................................................19
§ 111 ABF ansöker om bidrag från kommunens tonårsprojekt ........................................................20
Beslut ..................................................................................................................................................21
§ 112 Ansökan om ekonomiskt stöd till Idrottsgalan 2013 ...............................................................22
Beslut ..................................................................................................................................................22
§ 113 Delegationsbeslut 2012 ...........................................................................................................23
Beslut ..................................................................................................................................................23
§ 114 Information och rapporter 2012 ..............................................................................................24
Beslut ..................................................................................................................................................24

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-10-11

3(24)

2012/11
§ 101 Målarbete
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Övergripande mål Förslag till KF

Presidiet har träffat Per Elmgren, Kommunledningsförvaltningen, och diskuterat målarbetet.
Följande underlag har lämnats till nämnden från presidiet:
Sammanfattning
Övergripande Förslag till KF:s
mål
verksamhetsmål
Attraktivt
boende

Målvärde

Uppnått Nuläge
år

Ronneby kommun ska ha
rik tillgång till kultur och
fritid

SCB
63

Levande
Ronneby kommun ska ha
kultur och rik rik tillgång till kultur och
fritid
fritid

SCB
63

Fler jobb

Svensk
Handel
Ranking
97

Ronneby ska vara
attraktivt för turister

Mättid
punkt

Följas Jämför
upp
barhet

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus,, M, Åke Tärntoft, C, Peter
lindström RP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S, Anne-Margret Fransson Modliba, S samt
tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M.
Yrkanden
Claes Diurhuus, M, yrkar bifall till presidiets förslag till verksamhetsmål.
Peter Lindström, RP, yrkar att målvärdet för Ronneby ska ha rik tillgång till kultur och fritid ska
vara 65 och det ska vara uppnått till år 2015.
Peter Lindström, RP, yrkar att målvärdet för Ronneby ska vara attraktivt för turister ska vara 75 och
det ska vara uppnått till år 2015.
Malin Norfall, S, yrkar att nämnden ger ordföranden i uppdrag att skriva fotnot/förklaring till
målvärdena.
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Ordförande Nils-Ingmar Thorell yrkar att materialet kompletteras med att mättidpunkt är då SCB
och Svensk Handel gör sina mätningar samt att uppföljning av verksamhetsmålen görs i bokslutet.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Claes Diurhuus yrkande gällande förslag
till verksamhetsmål och finner att nämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Peter Lindströms yrkande att målvärde
för Ronneby ska ha rik tillgång till kultur och fritid ska vara 65 och vara uppnått till år 2015 och
finner att nämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 3
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Peter Lindströms yrkande att målvärde
för Ronneby ska vara attraktivt för turister ska vara 75 och vara uppnått till år 2015 och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 4
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på Malin Norfalls yrkande att nämnden ger
ordföranden i uppdrag att skriva fotnot/förklaring till målvärdena och finner att nämnden bifaller
detsamma.
Propositionsordning 5
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på eget yrkande att materialet kompletteras
med att mättidpunkt är då SCB och Svensk Handel gör sina mätningar samt att uppföljning av
verksamhetsmålen görs i bokslutet och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige följande verksamhetsmål,
målvärden, målår och uppföljning

Övergripande Förslag till KF:s
mål
verksamhetsmål

Målvärde

Uppn
ått år

Nuläge

Attraktivt
boende

Ronneby kommun ska ha
rik tillgång till kultur och
fritid

SCB
651

2015

SCB
63

Bokslut

Levande
Ronneby kommun ska ha
kultur och rik rik tillgång till kultur och
fritid
fritid

SCB
651

2015

SCB
63

Bokslut
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Fler jobb

Ronneby ska vara
attraktivt för turister

Svensk 2015
Handel
Ranking
752

Svensk
Handel
Ranking
97
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Bokslut

Mättidpunkt är då SCB och Svensk Handel gör sina mätningar.
1.

2.

För nämnden innebär det att stöd till föreningar inom såväl fritidssidan som kultursidan kommer att
vara i fokus.
För nämnden innebär det att stöd till evenemang som genererar turister/besökare ska vara i fokus.

_____________________
Exp:

Per Elmgren
Kommunfullmäktige
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2012/206
§ 102 AFA-pengar
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-01

Ansökan om investeringsbidrag, Ronneby
Brukshundsklubb

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-28

AFA-pengar

3 Handling

2012-09-28

Ansökan om investeringsbidrag till
teatern, Ronneby Folkteater

4 Handling

2012-09-28

Ansökan om investeringsbidrag till
fritidsgården, Johannishus
Samhällsförening

5 Handling

2012-09-27

{Ansökan om extra bidrag för vattenskada
2011 }, Belganet/Hallabro IF

6 Handling

2012-09-26

Ansökan om Investeringsbidrag till
fyrhjuling, Ronneby Ryttarförening

7 Ansökan

2012-09-25

Ansökan om investeringsbidrag, Leråkra
Bygdegårdsförening

8 Handling

2012-09-24

Ansökan om investeringsbidrag, Ronneby
Golfklubb

9 Handling

2012-09-12

Ansökan om investeringsbidrag, Listerby
Tennisklubb

10 Handling

2012-09-11

Ansökan om investeringsbidrag,
Saxemara IF

11 Handling

2012-09-11

Ansökan om investeringsbidrag,
Föreningen Hoby Ekbacke

12 Handling

2012-09-11

Ansökan om investeringsbidrag, Ronneby
simsällskap

13 Handling

2012-09-04

Eringsboda/Backaryd skytteförening
ansöker om ett bidrag för att införskaffa
en ny dator mm, Eringsboda/Backaryds
Skytteförening

14 Handling

2012-09-03

Tjurkhult med flera byars byalagsförening
ansöker om bidrag gällande
investeringsbehov, Tjurkhult med flera
byars byalagsförening

15 Handling

2012-04-19

Leråkra Bygdegårdsförening ansöker om
föreningsbidrag 2012, Leråkra
Bygdegårdsförening

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
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Sammanfattning
I ett förslag till kommunfullmäktige skall Fritid- och kulturnämnden tilldelas 1500 tkr att fördela på
investeringsbidrag föreningar och extra underhåll i verksamheterna. Efter en inventering av behov i
egen verksamhet och i föreningslivet har listor tagits fram där äskandet pekar på en fördelning på
50/50 mellan bidrag och egna behov.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att, under förutsättning att AFA – pengar tilldelas
nämnden, föreslå en fördelning på 50% till ”bidrag för föreningsinvesteringar” och 50%
till ”extra underhåll i egna verksamheter”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ledamöterna Håkan Robertsson, S, Claes
Diurhuus, M, Åke Tärntoft, C, Malin Norfall, S, Anne-Margret Fransson Modliba, S, Anders L
Petersson, C, Mats Roxling, M samt tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar att förslag till beslut ändras enligt följande:
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förslå Kommunfullmäktige att nämnden, under
förutsättning att AFA – pengar tilldelas nämnden, få fatta beslut om fördelning av medlen
med inriktning om 50% till ”bidrag för föreningsinvesteringar” och 50% till ”extra
underhåll i egna verksamheter”.
Förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att bereda ärendet vidare utifrån dagens
diskussion i nämnden. Förlag innehållande fördelning av medel tillställs därefter nämndens
ledamöter för synpunkter.
Under förutsättning att medel tillställs nämnden få presidiet i uppdrag att på delegation
fatta beslut om fördelning av medlen.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, Fp, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förslå Kommunfullmäktige att nämnden, under
förutsättning att AFA – pengar tilldelas nämnden, få fatta beslut om fördelning av medlen
med inriktning om 50% till ”bidrag för föreningsinvesteringar” och 50% till ”extra
underhåll i egna verksamheter”.
Förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att bereda ärendet vidare utifrån dagens
diskussion i nämnden. Förlag innehållande fördelning av medel tillställs därefter nämndens
ledamöter för synpunkter.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-10-11

Under förutsättning att medel tillställs nämnden få presidiet i uppdrag att på delegation
fatta beslut om fördelning av medlen.
_____________________
Exp:

Kommunfullmäktige
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2012/205
§ 103 Ansökan om arrangemangsbidrag - Nordens stora drottning
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-03

ansökan om arrangemangsbidrag

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-02

Ansökan om arrangemangsbidrag
Nordens stora drottning

3

Handling

2012-09-28

Ansökan om arrangemangsbidrag Nordens stora drottning, Föreningen
Norden i Blekinge

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Föreningen Norden i Blekinge söker ett arrangemangsbidrag om 23 050 kronor för ett
arrangemang den 28 oktober i syfte att manifestera 600 årsdagen av drottning Margaretas
död. Arrangemanget, som kommer att äga rum på Kulturcentrum, är en uppstart till
projektet Nordiska Fruntimmersveckan med start 2013 och omfattar föreläsningar samt
musikinslag.
Föreningen Norden söker bidrag från Musik i Blekinge och redovisar ett budgetunderskott
om 23 050 kronor.
Bedömning
Arrangemanget bedöms som en viktig uppstart inför projektet Nordiska
fruntimmersveckan 2013 och tre år framåt, där Ronneby kommer att spela en stor roll.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Föreningen Norden i Blekinge ett bidrag om 20 000
kronor för att genomföra arrangemanget Nordens stora drottning – vad vill hon oss idag?
Kostnaden belastar konto C 314.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ledamöterna Håkan Robertsson, S, Claes
Diurhuus, M samt tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till förslaget till beslut.
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Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller det samma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Föreningen Norden i Blekinge ett bidrag om 20 000
kronor för att genomföra arrangemanget Nordens stora drottning – vad vill hon oss idag?
Kostnaden belastar konto C 314.
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
Föreningen Norden i Blekinge
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2012/200
§ 104 Förslag att ge allmänheten möjlighet att namnge den nya isbanan
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Yttrande namngivning av den nya isytan

2 Handling

2012-09-27

Förslag att ge allmänheten möjlighet att
namnge den nya isbanan, Blekinge
Bandyförening

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Blekinge bandyförbund har vid årsmötet 2011 beslutat tillskriva Fritid- och kulturnämnden ett
förslag på att låta allmänheten namnge den nya isytan för bandy mm. En prissumma till det
segrande förslaget föreslås på 2000 kronor fördelat lika på Blekinge BF och kommunen. Blekinge
BF föreslår att en jury utses där kommunen deltar med två personer, Fredriksbergs BK och
Blekinge BF med vardera en, sammantaget fyra personer.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med Blekinge BF och Fredriksbergs BK genomföra den föreslagna
namngivningen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ledamöterna Håkan Robertsson, S, Peter
Lindström, RP, Anders L Petersson, C, Åke Tärntoft, C samt Claes Diurhuus, M.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar att förvaltningen ska få i uppdrag att tillsammans med
Fredriksbergs BK återkomma med förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förslaget och ger förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med Fredriksbergs BK återkomma med förslag.
_____________________
Exp:

Tommy Johansson
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2012/197
§ 105 Samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby.
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-26

Samlokalisering av turistbyrå till
biblioteket i Ronneby.

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Förmedling av turistinformation och utveckling av turismen I Ronneby kommun är en
prioriterad verksamhet. För att effektivisera, samverka och tillgängliggöra verksamheten
ser förvaltningen en möjlighet att samordna turismen med biblioteket. En samlokalisering
skulle underlätta tillgången till material samt att fler huvuden kan vara uppdaterade kring
aktiviteter, utflyktsmål mm. Biblioteket är redan i nuläget väl frekventerad under
sommarmånaderna av besökare med turistiska spörsmål. Vid ett planerat golvbyte under
våren 2013 i biblioteket skulle det enligt förvaltningen vara en bra tidpunkt för att
genomföra en samlokalisering.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att en samlokalisering av biblioteket och turistbyrån
genomförs under våren 2013. En förutsättning är att tekniska nämnden i sin planering av
golvbytet, tillsammans med Fritid- och kulturförvaltningen beaktar de förändringar som
bör ske. En kostnadsberäkning och ett eventuellt äskande av investeringsmedel bör ske
genom Tekniska förvaltningen
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ledamöterna Åke Tärntoft, C, Malin Norfall,
S, Peter Lindström, RP samt Anders L Petersson, C.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, med instämmande av Malin Norfall yrkar att förslaget till
beslut ändras så att det är en undersökning/utredning av möjligheten till samlokalisering som ska
göras.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att undersöka möjligheten till en samlokalisering av
biblioteket och turistbyrån för genomförande under våren 2013. En förutsättning är att
tekniska förvaltningen i sin planering av golvbytet, tillsammans med Fritid- och
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_____________________
Exp:

Tommy Johansson
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2012/186
§ 106 Tillämningsanvisningar vid konkurrensutsättning av verksamheter i Ronneby
kommun
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Yttrande kring konkurrensutsättning av
verksamheter i Ronneby kommun /
Fritid- och kultur

2 Handling

2012-09-06

Tillämningsanvisningar vid
konkurrensutsättning av verksamheter i
Ronneby kommun

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har antagit ett konkurrensprogram för Ronneby kommun (KF 20110929 §
247).
I tillämpningsanvisningar framgår krav som ställs på nämnderna och nämndernas ansvar för att
besluta om principer som är specifika för den egna verksamheten. Utgångspunkten är att uppnå en
ökad effektivitet genom att den producent som åtar sig att utföra de beställda uppgifterna på bästa
sätt utses att driva verksamheten.
Nämnderna ska i en plan beskriva vilka verksamhetsområden som är lämpliga att konkurrensutsätta.
För själva konkurrensutsättningsarbetet finns specifika regler där planering, förstudier och rutiner
ingår.
Nämnden ska besluta om samarbetsformer med externa entreprenörer för att säkerställa att
kommunens beställarfunktion och utföraren gemensamt arbetar för att utveckla verksamheten.
Inom Fritid- och kulturförvaltningen sker ett samarbete med föreningslivet gällande bl.a badplatser.
En utökning av detta samarbete planeras. Föreningsdrift av Järnvallen och Brunnsvallen är också i
planeringsstadiet och beräknas att genomföras under hösten 2012/våren 2013. Samtal sker med
föreningslivet gällande ett ökat åtagande i sim- och sporthallar samt Kockumhallen. Föreningsdrift
sker i de nya anläggningarna Ronneby Horse Center och Isytan för bandy.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ser i nuläget inga verksamheter som är lämpade för
konkurrensutsättning.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden ser i nuläget inga verksamheter som är lämpade för
konkurrensutsättning.
_____________________
Exp:

Kommunfullmäktige
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2012/195
§ 107 Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-26

Utkast till avtal med Kallinge Sportklubb,
Kallinge sportklubb

2 Handling

2012-09-25

Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge,
Kallinge Sportklubb

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Under 2012 har förvaltningen sammanträffat med styrelserepresentanter för Kallinge SK gällande
övertagande av skötsel och drift av Järnvallen. Styrelsen för SSK har tagit ett positivt
ställningstagande och ett förslag till nyttjanderättsavtal (bilaga) har diskuterats.
Bedömning
Kallinge SK har i samtalen kring driften visat en mycket positiv och realistisk syn på hur
föreningen skall driva anläggningen i samråd med kommunen. Föreningen har ambitionen att
utveckla användandet av anläggningen både internt inom kommunen med bl.a skolan och andra
föreningar men även externt genom att erbjuda läger och turneringar.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en föreningsdrift av Järnvallen med Kallinge
SK som nyttjanderättshavare.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Anders L Petersson, C,
Claes Diurhuus, M samt Mats Roxling, M.
Yrkanden
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar återremittera ärendet.
_____________________
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2012/185
§ 108 Redovisning av ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen
i Ronneby kommun 2002-2011
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-09-06

Redovisning av ekonomiska och
sysselsättningsmässiga effekter av
turismen i Ronneby kommun 2002-2011,
Region Blekinge

Turistbyråföreståndare Jeanette Rosander informerar om årets turistsäsong. Utöver ordinarie
turistbyrå har man i år även haft turistinformation på Ronneby brunn hotell vid tre tillfällen i veckan
under perioden v. 26-30. De guidade stadsvandringarna med dramatiserade inslag har gjort att
antalet deltagare ökade från 66 personer 2011 till 381 personer 2012. Man har genomfört
enkätundersökningar både på Ronneby brunn hotell och på turistbyrån .
Jeanette Rosander redogjorde också i korta drag för rapporten Ekonomiska och
sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Ronneby kommun 2011. Rese- och turistindustrin i
Ronneby kommun omsätter 270 mkr och ger arbete åt ca 230 personer (årssysselsatta) under år
2011.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, ledamöterna Claes Diurhuus, M, Peter Lindström,
RP, Håkan Robertsson, S, Anne-Margret Fransson Modliba, S, Malin Norfall, S samt Åke Tärntoft,
C.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/5
§ 109 Rapport från Brunnsbadet
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Besökare statistik

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om statistik gällande antal badande på Brunnsbadet.
Sammanfattning
Badstatistik totalt antal besökare 2009-2012
2009
16 186
2010
46 185
2011
59 295
2012
42 679
Under 2012 fördelade sig de besökande enligt följande:
juni 8 045, juli 20 155, augusti 14 479.
Via Brunnshotellet kom 15 000 besökare 2011 och 8000 besökare 2012.
Från skolor kom 2800 besök 2011 och 1459 besök 2012.
Främsta orsaken till minskat antal besökare bedöms vara den dåliga sommaren.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ledamöterna Håkan Robertsson, S, Peter
Lindström, RP samt Gudrun Johansson, SD.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/162
§ 110 ABF ansöker om bidrag från kommunens tonårsprojekt
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-07-02

ABF ansöker om bidrag från kommunens
tonårsprojekt, ABF

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Ansökan från ABF om medel för
uppsökande kulturprojekt

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
ABF söker ett bidrag om 50 000 kronor för att rusta upp den studio på Kulturcentrum som ABF i
samfinansiering med Musik i Blekinge använder för hiphop.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden menar att den hiphopverksamhet som bedrivs är viktig men förordar att
ABF bör sträva efter att förlägga verksamheten till replokaler i Bruket. Brukets verksamhet utreds
av ledamöter i nämnden. I avvaktan på ett utredningsbeslut, avslås ansökan från ABF om medel för
upprustning av en hiphopstudio.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan från ABF om bidrag för upprustning av hiphop-studio.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, Fp samt ledamoten Håkan Robertsson, S:
Yrkanden
Håkan Robertsson, S, yrkar bifall till förslaget med tillägget att i beslutet ange att pengar för
integrationsprojekt kan sökas via enheten för Arbetsmarknad och integration.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils- Ingmar Thorell ställer proposition på yrkandet om bifall till beslut och finner att
nämnden bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils- Ingmar Thorell ställer proposition på tilläggsyrkandet om att i beslutet ange att
pengar för integrationsprojekt kan sökas via enheten för Arbetsmarknad och integration och finner
att nämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan från ABF om bidrag för upprustning av hiphop-studio.
Pengar för integrationsprojekt kan sökas via enheten för Arbetsmarknad och integration.
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
ABF
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2012/162
§ 111 ABF ansöker om bidrag från kommunens tonårsprojekt
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Ansökan från ABF om medel för
uppsökande kulturprojekt

2 Handling

2012-07-02

ABF ansöker om bidrag från kommunens
tonårsprojekt, ABF

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
ABF söker ett bidrag om 30 000 kronor för att starta ett uppsökande kulturprojekt i
bostadsområdena Hjorthöjden, Älgbacken, Lindvägen och Almvägen. Tillsammans med de boende
vill man göra olika arrangemang inom musik, teater eller dans. Målet är att starta studiecirklar.
Kulturarbetare med olika etnisk bakgrund föreslås bli cirkelledare.
Bedömning
Fritid och kulturnämnden uppmanar ABF att inleda samarbete med en eller flera kulturföreningar
för att arrangera olika kulturevenemang i bostadsområdena. Föreningarna har möjlighet att söka
bidragsmedel för sådana arrangemang. Cirkelverksamheten bör rymmas inom ABF:s ordinarie
verksamhet.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ABF:s ansökan om bidrag till uppsökande kulturprojekt och
uppmuntrar studieorganisationen till samarbete med kulturföreningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, Fp samt ledamoten Håkan Robertsson, S:
Yrkanden
Håkan Robertsson, S, yrkar bifall till förslaget med tillägget att i beslutet ange att pengar för
integrationsprojekt kan sökas via enheten för Arbetsmarknad och integration.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils- Ingmar Thorell ställer proposition på yrkandet om bifall till beslut och finner att
nämnden bifaller detsamma.
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Propositionsordning 2
Ordförande Nils- Ingmar Thorell ställer proposition på tilläggsyrkandet om att i beslutet ange att
pengar för integrationsprojekt kan sökas via enheten för Arbetsmarknad och integration och finner
att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ABF:s ansökan om bidrag till uppsökande kulturprojekt och
uppmuntrar studieorganisationen till samarbete med kulturföreningar. Pengar för integrationsprojekt
kan sökas via enheten för Arbetsmarknad och integration
_____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
ABF

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-10-11

22(24)

2012/193
§ 112 Ansökan om ekonomiskt stöd till Idrottsgalan 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-04

Yttrande kring ekonomiskt stöd till
Idrottsgala

2 Handling

2012-09-13

Ansökan om ekonomiskt stöd till
Idrottsgalan 2013, Blekinge Idrottsförbund

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Blekinge Idrottsförbund lyfter fram olika idrottsprestationer vid en årligen återkommande gala i
februari och söker ett bidrag för 2013 på 25 000 kr. Ronneby kommun erbjuds att vara prisutdelare i
en kategori. 2013 är det 5-års jubileum för Blekinge Idrottsgala
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bidra med 25 000 kr till 2013 års idrottsgala.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bidra med 25 000 kr till 2013 års idrottsgala.
_____________________
Exp:

Tommy Johansson
Blekinge idrottsförbund
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§ 113 Delegationsbeslut 2012
Sammanfattning
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________
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2012/5
§ 114 Information och rapporter 2012
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om att han träffat Listerby IK. Han har även varit i
Bräkne-Hoby för diskussioner om en spontanidrottsplats. Det har också varit möten med fack och
personalgrupper.
Sedan tidigare har Kommunfullmäktige antagit handlingsplaner för det Landsbygdspolitiska
programmet. Nu har ett första möte hållits med Kommunbygderådet. Tommy är kontaktperson för
delen Fritid- och socialt liv. Övriga kontaktpersoner för kommunen är Ebon Kaisajuntti och AnnaKarin Sonesson.
Badplatserna i kommunen har inventerats under v 29. Inventeringen delades ut till nämndens
ledamöter. Tommy informerade att samtliga avtal gällande drift av badplatserna är uppsagda. Målet
är att få till full föreningsdrift.
Nils-Ingmar Thorell informerar om att han varit på ett möte inför att Bygd i samverkan i BräkneHoby är ansvarig arrangör för Cykelturistveckan 2013.
Han påminner också om föreningsbesöken och att skriftlig redovisning ska inlämnas för
sammanställning.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils-Ingmar Thorell, FP, ledamöterna Peter Lindström, RP, AnneMargret Fransson Modliba, S, Mats Roxling, M, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M samt
Åke Tärntoft, C.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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