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 Sammanträdesprotokoll 
 
 2012-08-15 
 
 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 

Fritid- och kulturnämnden 
 
Plats och tid: Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 - 12.00 
 
Beslutande 

Nils Ingmar Thorell (fp) Christoffer Stenström (m) för   
Claes Diurhuus-Gundersen (m) Jesper Rehn (fp) för   
Håkan Robertsson (s) Ann-Margret Olofsson (s) för   
Robin Jonasson (m) Niels Elley (mp) för   
Mats Roxling (m) Tomas Lund (sd) för   
Åke Tärntoft (c)   
Peter Lindström (rp)   
Malin Norfall (s)   
Anne-Margret Fransson Modliba (s)   
Gudrun Johansson (sd)   

 

 
 
Utses att justera: Håkan Robertsson 
 
Justeringens plats och tid: Stadshuset, Ronneby 2012-08-20 
 
 
Sekreterare: Nils Ingmar Thorell Paragrafer: 78   

 
 
 
Ordförande: Nils Ingmar Thorell 
  
 
Justerande: Håkan Robertsson 
 

 
 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ: Fritid- och kulturnämnden 
 
Sammanträdesdatum: 2012-08-15 
 
 
Datum för anslags uppsättande:  2012-08-27  
 
Datum för anslags nedtagande:  2012-09-19 

 
 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunledningsenheten 
 

 
Underskrift: Nils Ingmar Thorell 
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Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/11 

§ 78 Verksamhetsmål  

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-08-14 FKN §75/2012 2012-06-07, Information 

från Ekonomichef Johan Sjögren om 
Verksamhetsmål och nyckeltal 

   

 

Sammanfattning 
Fritids- och kulturnämnden delade upp sig i fyra grupper för att diskutera målformuleringar. Grup-
perna redovisade sina förslag. Nämnden beslutade att skicka in alla synpunkter, väl medveten att 
åtskilliga av förslagen inte är formulerade på ett sätt så att de kan utvärderas. 
 
Förslag till målformuleringar finns redovisade i bilaga till protokollet. 
 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt bifogad bilaga 1. 
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
 

 



Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 78/2012.               Bilaga 1 

Målformuleringar från fritid- och kulturnämnden 

• Erbjuda fler åldersgrupper feriejobb genom kommunen 

Fler jobb 

• Andelen egna företagare ska öka och uppgå till minst x% 2015 
• Bohemindex ska 2015 uppgå till minst x% 
• Antalet turister/besökare ska öka till 2015 och uppgå till minst x 
• Bättre företagsklimat 
• Politiker och tjänstemän ska tydligt visa att de är till för företagare 
• Tänka på hela kommunen 
• Marknadsföra kommunen även söderut 
• Nystart – personlig tjänsteman 
• Nybyggnation, subventioner 
• Marknadsföring – att bo och etablera sig i ….. 
• Turismsatsningar 
• Grönt forskningscenter 
• Vindkraft 
• Statliga verk hit! 
• Nätverkande 

 

• Fler aktiviteter för föreningslös ungdom (med personal).  (Kan även finnas 
med under fritid-kultur) 

Attraktivt boende 

• Bättre utemiljöer med mötesplatser för alla åldrar 
• Satsning på vattennära boende 
• Bra kommunikationer (kollektivt, cykelbanor) 
• Differentierat boende 
• Bra seniorboende i hela kommunen 
• Gör det lätt för folk att bygga där de vill 
• Strand- och sjönära (speciellt norra kommundelen) 
• VA i kustbandet 
• Kommunikationer av olika slag 
• Bibehålla service 
• Centrum 
• Olika boendeformer för ökad turism 

 



• Utveckla kom.vux så det blir möjligt att komplettera sina kunskaper 

En bra skola 

• Utöka tiden för folkhälsa i skolan 
• Andelen behöriga till gymnasiet ska 2015 uppgå till minst x % 
• Andelen som går eftergymnasial utbildning efter avslutad gymnasieutbildning 

ska 2015 uppgå till minst x% 
• Bibehålla landsbygdsskolorna till 6:e klass 
• Höj lärarlönerna 
• Ökad integrerad undervisning 
• Lånedator till alla även lärare 
• Pedagogiska ledare 
• Tillräckligt bra lärare så att vakanser söks och tillträdes av behöriga sökanden 
• Ge skolan möjlighet att möta varje elev på rätt nivå 

 

• Bästa maten i Sverige 

En bra omsorg 

• Valfrihet- handledning 
• Ska fungera bra i hela kommunen 
• En viss personell överkapacitet för att kunna ha bra omsorg under 

frånvarotoppar samt trygga personalens välbefinnande 

• Bättre stöd till de som är längst ifrån arbetsmarknaden 

En bra socialtjänst 

• Attitydutbildad personal 
• Antalet individer med långvarigt försörjningsstöd ska 2015 minska med x% 

• Antalet unika deltagare bland barn/ungdomar i föreningar ska 2015 minst 
uppgå till x% 

Kultur och fritid 

• Utnyttja befintliga resurser på ett bättre sätt 
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