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2012/11
§ 55 Tertialrapport I
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-02

Tertialrapport I

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson informerar om Tertialrapport I.
Sammanfattning
Beräknad prognos vid TI för verksamhetsåret 2012, ett underskott om 338 tkr mot budget.
Främsta orsaken till ett beräknat underskott är att beslut om höjda taxor på Brunnsbadet inte är
klart, vilket ingick i beräkningen för budget. Dock kan underskottet minskas i förhållande till
hur/när beslutet om nya taxor fastställs.
Osäkerhet finns också för personalkostnaderna på grund av att vaktmästarorganisationen inte är klar
samt att det råder osäkerhet för tidpunkten för pensionsavgångar som ligger till grund för budgeten.
Dock finns en mindre reserv för hela förvaltningen under administrationskontot.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Anders P Petersson, S,
Anders L Petersson, C och Malin Norfall, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna redovisningen av Tertialrapport I enligt bilaga1. För
att bedöma personalkostnaderna för uppkomna vakanser och pensionsavgångar redovisas dessa på
Fritid- och kulturnämndens nästa sammanträde den 7 juni 2012.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
Tommy Johansson
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2012/43
§ 56 Föreningsgårdarnas årliga bidrag
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Föreningsgårdarnas årliga bidrag

2 Handling

2012-03-26

Föreningsgårdarnas årliga bidrag

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående föreningsgårdarnas
årliga bidrag.
Sammanfattning
För våra föreningsdrivna mötesplatser finns i budget ett budgeterat belopp på 85 000 kr avsett för
de smärre omkostnader gällande aktiviteter för barn och unga som uppkommer under året. Fritidoch kulturförvaltningen har avtal med föreningarna.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förslag.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M,
tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M, Anders L Petersson, C och Malin Norfall, S.
Yrkanden
Håkan Robertsson för Socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till egna förslag om att göra om föreningsgårdarnas årliga bidrag till ett aktivitetsbidrag, att ingångna avtal sägs upp samt att ”penningpåsemodellen” med en årlig redovisning i januari införs.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden beslutar att Socialdemokraternas förslag skall utredas inför kommande års fördelning av medel till föreningsgårdar.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar i enligt med bilaga 2 med tillägget att Tallet i Bräkne-Hoby utgår då verksamheten legat nere hittills under 2012 . Inför nästa års utdelning av föreningsgårdarnas
bidrag ska frågan utredas utifrån förslag från Socialdemokraterna.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
Tommy Johansson
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2012/39
§ 57 Anläggnings- och investeringsbidrag 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Föreningsbidrag, anläggnings- och investeringsbidrag

2 Handling

2012-05-08

Sammanställning av anläggnings- och
investeringsbidrag 2012

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående anläggnings- och investeringsbidrag 2012.
Sammanfattning
Föreningslivet har per 2012-03-31 ansökt om anläggnings- och investeringsbidrag.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om anläggningsbidrag om 2 045 000 kr enligt bilaga 1 samt investeringsbidrag till föreningar om 131 000 kr enligt bilaga 2.
Särskild kontroll görs av Hoby GIF, PRO Kallinge, Föreningen ARENA, Belganet/Hallabro IF och
Ronneby Boxing Team. Förvaltningen redovisar utförd kontroll vid nämndens sammanträde den 11
oktober 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, tjänstgörande ersättare
Christoffer Stenström, M, Malin Norfall, S, Anders L Petersson, C, Anders P Petersson, S, Mats
Roxling, M, Claes Diurhuus, M och ersättare Jesper Rehn, FP.
Yrkanden
Håkan Robertsson för Socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till att föreningar bör få en högre
procentuell täckning av sina driftskostnader ju mer uthyrning man har samt att en inventering bör
göras för att hålla nere uppvärmnings- och övriga driftskostnader.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden inför kommande år
ska göra en översyn av fördelningen och överväga förslagen från Socialdemokraterna.
Yrkanden
Anders L Petersson, C, yrkar bifall till att Kolshultsgårdens Andelsförening och Gäddegöls Bygdegårdsförening erhåller bidrag med 2 000 kr.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om anläggningsbidrag om 2 045 000 kr enligt bilaga 3 och investeringsbidrag till föreningar om 131 000 kr enligt bilaga 4 samt att inför kommande år göra en
översyn av fördelningen och överväga förslagen från Socialdemokraterna.

Särskild kontroll görs av Hoby GIF, PRO Kallinge, Föreningen ARENA, Belganet/Hallabro IF och
Ronneby Boxing Team. Förvaltningen redovisar utförd kontroll vid nämndens sammanträde den 11
oktober 2012.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
Hoby GIF
PRO Kallinge
Föreningen ARENA
Belganet/Hallabro IF
Ronneby Boxing Team
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2012/151
§ 58 Aktivitetsstöd 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-08

Aktivitetsbidrag 2012

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående aktivitetsstöd 2012.
Sammanfattning
Föreningslivet har per 2012-03-31 ansökt om verksamhetsbidrag/aktivitetsstöd.
Idrottsföreningar lämnar underlag för bidrag vid ett tillfälle per år till kommunen (31 mars) och till
staten två gånger per år (15 februari och 15 augusti). En samordnad hantering underlättar för föreningslivet då samma underlag skickas till båda instanser. En samordning skulle också underlätta
hanteringen av bidrag för förvaltningen då samtliga ansökningar anländer vid samma tidpunkt på
året.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ett fast bidrag till alla föreningar om 25 kronor per medlem i
åldern 7-20 år (för handikappföreningar gäller inga åldersbestämmelser). Ett rörligt bidrag om 10
kronor per sammankomst och 3 kronor per deltagartillfälle. För föreningar som aktivt arbetar med
alkohol- drog- doping- och tobaksfri verksamhet med inlämnad policy som grund blir det rörliga
bidraget 15 kronor per sammankomst och 4 kronor per deltagartillfälle. Pensionärsföreningar erhåller ett verksamhetsbidrag om 1 500 kronor per förening samt 25 kronor per medlem.
Förvaltningen får i uppdrag att samordna bidragshanteringen med de statliga inlämningstiderna vad
det gäller aktivitetsstöd för idrottsföreningar.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ett fast bidrag till alla föreningar om 25 kronor per medlem i
åldern 7-20 år (för handikappföreningar gäller inga åldersbestämmelser). Ett rörligt bidrag om 10
kronor per sammankomst och 3 kronor per deltagartillfälle. För föreningar som aktivt arbetar med
alkohol- drog- doping- och tobaksfri verksamhet med inlämnad policy som grund blir det rörliga
bidraget 15 kronor per sammankomst och 4 kronor per deltagartillfälle. Pensionärsföreningar erhåller ett verksamhetsbidrag om 1 500 kronor per förening samt 25 kronor per medlem.
Förvaltningen får i uppdrag att samordna bidragshanteringen med de statliga inlämningstiderna vad
det gäller aktivitetsstöd för idrottsföreningar.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
Fritid- och kulturförvaltningen
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2012/141
§ 59 Förslag till taxor gällande Ronneby Horse Center
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Hyresnivåer Ronneby Horse Center

2 Handling

2012-05-09

Taxor Ronneby Horse Center

3 Handling

2012-05-02

Förslag till taxor gällande Ronneby
Horse Center, Ronneby Horse Center

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
Ronneby kommuns föreningar:
Timtaxa

Lilla ridhuset

Stora ridhuset

Båda ridhusen

400 kr/tim

600 kr /tim

1000 kr/tim

1 500 kr

2 000 kr

3 500 kr

700 kr

1 200 kr

1 900 kr

Dagstaxa:

3 000 kr

4 000 kr

7 000 kr

För affärsdrivande ändamål (även om förening hyr)
Timtaxa

4 000 kr

6 000 kr

10 000 kr

Dagstaxa: avser 8-18

Föreningar utanför kommunen:
Timtaxa

För detta ändamål ingen dagstaxa utan timmar.
Vid entréavgift RRF:s medlemmar gratis
Vid återkommande evenemang krävs anläggningskort.
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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, Claes Diurhuus, M,
tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M och Anders L Petersson, C.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för handläggning till Fritid- och kulturnämndens sammanträde den 7 juni 2012.
___________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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2012/97
§ 60 Stöd till sommaraktiviteter i föreningars regi
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Stöd till sommaraktiviteter i föreningars
regi

2 Handling

2012-05-08

Ansökan om Lov- och aktivitetsbidrag
gällande att anordna fotbollsskola för
flickor och pojkar födda 2000 - 2005, Listerby IK

3 Handling

2012-05-08

Ansökan om Lov- och aktivitetsbidrag
gällande att anordna ett fotbollsläger
på Karlsnäs med övernattning för att
bevara äldre ungdomars intresse för
fotbollsskolan, Listerby IK

4 Handling

2012-05-08

Ansökan om Lov- och aktivitetsbidrag för
att vidareutveckla barn och ungdomar i
ridning och behålla dem i föreningen,
Johannishus Ryttarförening

5 Handling

2012-05-08

Ansökan om bidrag för genomförande av
fotbollsskola 2012, Kallinge SK

6 Handling

2012-04-19

Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag för sommarens dagläger, Ronneby Simsällskap

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande stöd till sommaraktiviteter i föreningars regi.
Sammanfattning
Listerby IK, Johanneshus Ryttarförening och Ronneby Simsällskap har ansökt om bidrag för sommaraktiviteter under 2012. Förvaltningen förväntas få ytterligare ca fyra ansökningar under våren.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avsätta 80 000 kr av bidragsmedel till sommaraktiviteter. Förvaltningen fördelar enligt ansökningar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S, Peter
Lindström, RP, Claes Diurhuus, M och Åke Tärntoft, C.
Yrkanden
Malin Norfall, S, yrkar bifall till att uppmana föreningar att planerade aktiviteter skall präglas av
viljan att lägga den enskilda kostnaden för deltagare så lågt som möjligt, helst kostnadsfritt.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Yrkanden
Håkan Robertsson för Socialdemokratiska gruppen yrkar bifall till att föreningar som får stöd av
nämnden skall uppmanas, med tanke på Ronneby Fair Trade åtagande, att i görligaste mån använda
sig av rättvisemärkta och ekologiska alternativ.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Yrkanden
Åke Tärntoft, C, yrkar bifall till tjänstemannaförslaget att avsätta 80 000 kr av bidragsmedel till
sommaraktiviteter.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avsätta 80 000 kr av bidragsmedel till sommaraktiviteter. Förvaltningen fördelar enligt ansökningar. Förvaltningschefen får i uppdrag att inför nästa år ta initiativ
till en diskussion med föreningarna om planering av aktiviteter så att den enskilda kostnaden för
deltagare läggas så lågt som möjligt, helst kostnadsfritt. Föreningar som får stöd av nämnden skall
uppmanas, med tanke på Ronneby Fair Trade åtagande, att i görligaste mån använda sig av rättvisemärkta och ekologiska alternativ.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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2012/140
§ 61 Sjöarpsskolans HIF ansöker om bidrag till utbytesresa för idrottsläger i Tapolca
i Ungern den 28 juni - 2 juli 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Bidrag för utbytesresa, Sjöarpsskolans
HIF

2 Handling

2012-04-27

Sjöarpsskolans HIF ansöker om bidrag till
utbytesresa för idrottsläger i Tapolca i
Ungern den 28 juni - 2 juli 2012, Sjöarpsskolans HIF

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Sjöarpsskolans HIF
ansökan om bidrag till utbytesresa för idrottsläger i Tapolca i Ungern den 28 juni - 2 juli 2012.
Sammanfattning
Under tiden 28 juni till 2 juli avser Sjöarpsskolans HIF att med en grupp på 25 individer, 15 elever
och 10 ledare, åka på utbytesresa för idrottsläger i Tapolca i Ungern.
Resan är en del i ett större projekt som pågått under fem års tid. Den svenska truppen blir väl omhändertagen på plats i Tapolca men förväntas betala sin resa tur och retur Budapest med egna medel. Totala kostnaden med samtliga transporter är 60 000 kr. Sjöarps HIF söker bidrag på 44 000 kr
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 11 250 kr för flygresa samt 5 250 kr för bussresa för medföljande skolungdom. Totalt 16 500 kr. Bidraget belastar ansvar 413000 aktivitet 4872.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag på 11 250 kr för flygresa samt 5 250 kr för bussresa för medföljande skolungdom. Totalt 16 500 kr. Bidraget belastar ansvar 413000 aktivitet 4872.
_____________________
Exp:

Sjöarpsskolans HIF
Ekonomienheten
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2012/152
§ 62 Matchvärdar vid Fotbollsfest på Brunnsvallen i Ronneby den 16 juni 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Matchvärdar vid Fotbollsfest på Brunnsvallen i Ronneby den 16 juni 2012,
Svensk Fastighetsförmedling

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående matchvärdar vid Fotbollsfest på Brunnsvallen i Ronneby den 16 juni 2012.
Sammanfattning
En förfrågan från Blekinge FF gällande kommunens roll vid en stor fotbollsfest på Brunnsvallen den 16 juni
har ställts till förvaltningen. Förvaltningschefen och ordföranden har träffat en representant för arrangemanget/Blekinge FF. Den 16 juni skall allsvensk fotboll spelas på Brunnsvallen där Mjällby, Kalmar och Djurgården kommer för att spela en halvlek mot varandra i ett gruppspel.
Kommunen står som matchvärd vilket innebär att kommunlogga finns på affischer och trycksaker. Kommunen presenteras som matchvärd i programblad med mera. Blekinge FF vill för detta ha ett bidrag på 15 000
kr. Allt eventuellt överskott går till förbundets talangutveckling.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa upp som matchvärd vid fotbollsfesten den 16 juni och beviljar ett bidrag på 15 000 kr till Blekinge FF. Som förutsättning för bidrag ska en återrapportering
ske efter evenemangets genomförande.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S och
Åke Tärntoft, C.
Yrkande
Håkan Robertsson för Socialdemokratiska gruppen yrkar avslag på tjänstemannaförslaget.
Ordföranden yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framställda yrkanden och finner att nämnden bifaller ordförandes förslag.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa upp som matchvärd vid fotbollsfesten den 16 juni och beviljar ett bidrag på 15 000 kr till Blekinge FF. Som förutsättning för bidrag ska en återrapportering
ske efter evenemangets genomförande.
_____________________
Exp: Blekinge FF, Ekonomienheten
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2012/48
§ 63 Kommunstyrelsen begär yttrande från Fritid- och kulturnämnden gällande omläggning av golv på huvudbiblioteket i Ronneby
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Förslag på alternativ för omläggning av
golvet på biblioteket 2012, Tf bibliotekschef Anneli Mattsson

2 Handling

2012-05-09

Yttrande gällande golvomläggning Ronneby bibliotek

3 Handling

2012-05-09

Synpunkter från lokalförsörjningsenheten avseende etappvis ombyggnad
av Ronneby Bibliotek, Tekniska förvaltningen

4 Handling

2012-04-12

Kommunstyrelsen § 71/2012, omfördelning av medel till Ronneby bibliotek

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag avseende Kommunstyrelsen
begäran om yttrande från Fritid- och kulturnämnden gällande omläggning av golv på huvudbiblioteket i Ronneby.
Yttrande
Kommunstyrelsen har beslutat att inhämta yttrande från Fritid- och kulturnämnden gällande golvbyte i Ronneby bibliotek. Golvbytet har av Tekniska förvaltningen rekommenderats att ske under
2012.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till ett golvbyte under förutsättning att servicen för allmänhet, skola med mera till viss del kan behållas under ombyggnadstiden.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Åke Tärntoft, C och
Peter Lindström, RP.
Yrkanden
Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till att ”till viss del” i tjänstemannaförslaget tags bort.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig positiva till ett golvbyte under förutsättning att servicen för allmänhet, skola med mera kan behållas under ombyggnadstiden.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
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2011/90
§ 64 Toalettbyggnad Järnavik 1:1
Beslutsunderlag
1 Handling

2011-11-16

Begäran om komplettering gällande Jaranvik 1:1 - Rivning och nybyggnad av
offentlig toalett, Samhällsbyggnadsenheten

2 Handling

2011-07-12

Bekräftelse på mottagen ansökan avseende nybyggnad/rivning av offentlig toalett, Samhällsbyggnadsenheten

3 Ansökan

2011-05-11

Bygglovsansökan Toalettbyggnad
Järnavik 1:1

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om toalettbyggnad Järnavik 1:1. Medel för åtgärder
är avsatta.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus, M, Peter Lindström, RP och
Malin Norfall, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förvaltningschef Tommy Johansson får i uppdrag att presentera ett förslag för nämndens presidie och delegera beslut avseende åtgärder av toalettbyggnaden i
Järnavik.
_____________________
Exp:

Tommy Johansson
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2011/82
§ 65 Kommunfullmäktige har gett Fritid- och kulturnämnden i uppdrag att ta fram
förslag på motorcrossbanor
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-05-09

Ny motocrossbana, SMK Ronneby

2 Handling

2012-05-08

Karta med förslag på plats för anläggande
av motorcrossbana

3 Handling

2011-04-18

FOT §127/2010 2010-12-07, Begäran
om remissyttrande gällande medborgarförslag från Niklas Håkansson oom
anläggande av Motorcrossbana i Hasselstad, Fritid- och turistnämnd

4 Handling

2011-04-18

KF § 80/2011, Besvarande av medborgarförslag från Niklas Håkansson gällande
anläggande av Motorcrossbana i Hasselstad

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående att ta fram förslag på
motorcrossbanor.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har efter medborgarförslag gällande ny motorcrossbana i Ronneby kommun
konstaterat att ärendet av ny motorcrossbana hanteras av Fritids- och kulturnämnden.
Nämndens ordförande och förvaltningschefen har träffat representanter för SMK Ronneby, bullerutredningar med mera har gjorts och förslag har presenterats för Fritids- och kulturnämnden där specifika ytor pekats ut. Förslag har efter hantering i nämnden redovisats för planberedningen. Direktiv
därifrån har utgått med att söka fler lämpliga platser. Efter att tidigare fått avstå Hasselstad som
alternativ har ett nytt område i anslutning till detta objekt kommit fram som förslag från föreningen.
Den 21 maj 2012 ska Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson, ordförande i Fritid- och
kulturnämnden Nils Ingmar Thorell samt förvaltningscheferna Tommy Johansson och Jan Moberg
ha ett möte med SMK Ronneby.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med föreningen göra
undersökningar kring möjligheterna av ny motorcrossbana och återkomma med förslag på hantering.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i samråd med föreningen göra
undersökningar kring möjligheterna av ny motorcrossbana och återkomma med förslag på hantering.
____________________
Exp:

Fritid- och kulturförvaltningen
SMK Ronneby
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2012/3
§ 66 Delegationsbeslut 2012
Sammanfattning
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________
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2012/4
§ 67 Delgivningsärenden 2012
Sammanfattning
Kommunfullmäktige § 97/2012, Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Fritid- och
kulturnämnden, Anne- Grethe Sunnhagen, M, samt nyval.
Kommunfullmäktige § 107/2012, Beslut om tilläggsanslag för extra öppettider gällande Brunnsbadet.
Kommunfullmäktige § 108/2012, förslag till ägardirektiv till Ronneby Miljö & Teknik AB om projektering av VA till Järnavik.
Kommunfullmäktige § 109/2012, Beslut om godkännande av handlingsprogram för skydd och beredskap.
Kommunfullmäktige § 116/2012, Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Willy
Persson, KD angående båttrafik i Ronnebyån.
Polismyndigheten i Blekinge län, Skadegörelse Bruket, Kallingevägen i Ronneby.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsärendena till protokollet.
_____________________
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2012/5
§ 68 Information och rapporter 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-04-17

Kommunfullmäktige § 77/2012, Önskad
hjälp inför Landsbygdsriksdagen september 2012

Sammanfattning
Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare samt tjänstemän från förvaltningen företog en
rundresa i Bräkne-Hoby med omnejd onsdagen den 16 maj 2012. Nämnden besökte Järnaviks
Camping, Hoby GIF, Tallet, biblioteket samt Hobyskolan. Nämndens sammanträde började kl
13.15 i Hobysalen, Stadshuset.
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om möten med Järnaviks Camping, Top Athlethik,
Rosa Huset SPF, Galtsjöns fiskevård, Boulebanan i Kallinge och Hjorthöjdens mötesplats; träff
med Hyresgästföreningen, kvinnogrupper med mera.
Samråd med Räddningstjänsten kring verksamhetsfrågor.
Nils Ingmar Thorell informerade om nämndens föreningsbesök 2012, gruppindelning samt vilka
föreningar respektive grupp ska besöka under året.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Malin Norfall, S och
tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ha ett extra sammanträde onsdagen den 15 augusti 2012 för
behandling av nämndens verksamhetsmål och nyckeltal samt notera information och rapporter till
protokollet.
_____________________
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