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2012/264
§ 115 Inbjudan till miniseminarium om Gribshunden på Kulturcentrum den 8 november 2012
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-25

Miniseminarium om Gribshunden på Kulturcentrum den 8 november 2012

Sammanfattning
Marinarkeolog Lars Einarsson informerar om ”Gribshunden”, ett stort skepp som även kallades
”Griffen”.
Hösten 2001 och 2002 utfördes marinarkeologiska undersökningar av ett vrak norr om Stora Ekön i
Ronneby skärgård. Vraket daterades till 1480-talet.
Historiska källor tyder på att det kan vara det danska kungliga skeppet ”Gribshunden” som ligger på
havsbotten.
I krönikor skildras att Kung Hans gjorde en resa till riksmöte i Kalmar 1495. Han ville genom förhandlingar åter samla de nordiska rikena under en union och en unionskung. Ett av fartygen som
stävade mot Kalmar var ”Gripshunden” som anges som kungens huvudskepp. När skeppet kommer
till Stora Ekön utbröt en eldsvåda ombord och skeppet sjönk.
Utställningen visar en film från vrakplatsen samt fynden som bärgades. Föremålen finns annars på
Blekinge Museum.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Åke Tärntoft, C, Håkan Robertsson, S och tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/208
§ 116 Begäran om bemanning av avlönad personal till Fritidsverksamhet på Hjorthöjden
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-25

Begäran om bemanning av avlönad personal till Fritidsverksamhet på Hjorthöjden

2 Handling

2012-10-05

Begäran om bemanning av avlönad personal till Fritidsverksamhet på Hjorthöjden, Rädda Barnen Röda Korset

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående begäran om bemanning av
avlönad personal till Fritidsverksamhet på Hjorthöjden.
Sammanfattning
I en skrivelse till Fritid- och kulturnämnden samt till Utbildnings- och Socialnämnderna,
beskriver Röda Korset och Rädda Barnen (lokalavdelningarna) situationen för barn och
tonåringar i bostadsområdet Hjorthöjden. Föreningarna bedriver ett framgångsrikt ideellt
arbete i området. I skrivelsen framhävs att behovet av ordnad verksamhet är stor och att det
saknas fritidsaktiviteter på kvällstid. Föreningarna menar att kommunen med avlönad personal bör ordna fritidsaktiviteter på kvällstid för främst tonåringar.
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen ansvarar för Mötesplats Hjorthöjden, en kombination av
biblioteksfilial och fritidsgård. Fritidsgården Bruket i centrala Ronneby, har förutom dagverksamhet, öppet fyra kvällar i veckan för ungdomar i tätorten och övriga kommunen.
Syftet med Brukets verksamhet är att integrationens tecken samla ungdomar från olika
bostadsområden i en verksamhet.
En ”Avsiktsförklaring – Det goda bostadsområdet Hjorthöjden en hälsofrämjande arena”
är under utarbetande på uppdrag av Välfärdsrådet i Ronneby. Aktuella aktörer i förslaget
till Avsiktsförklaring är Ronneby Hus, Hyresgästföreningen, Landstinget Blekinge och
Ronneby kommun. I avsiktsförklaringen kommer de olika aktörernas roll och uppdrag utifrån sin verksamhet att framgå. Diskussioner och planering av bostadsområdet Hjorthöjden förs i Välfärdsrådet och i Folkhälsorådet varför uppdraget att utreda de kommunala
insatserna i området bör utredas av kommunens folkhälsosamordnare och ingå i den kommande Avsiktsförklaringen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår att behovet av kommunala insatser i området Hjorthöjden utreds och samordnas av kommunens folkhälsosamordnare.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att behovet av kommunala insatser i området Hjorthöjden utreds och samordnas av kommunens folkhälsosamordnare.
_____________________
Exp:

Sofie Ceder
Lena Brorsdotter
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2012/201
§ 117 Gustaf Arnoldssällskapet ansöker om bidrag för tryckning av bok
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-28

Ansökan från Gustaf Arnoldssällskapet
om bidrag till tryckning av bok

2 Handling

2012-09-27

Ansökan om arrangemangsbidrag, Gustaf
Arnolds sällskapet

3 Handling

2012-09-27

Bok om Gustaf Arnolds, Gustaf Arnolds sällskapet

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag angående Gustaf Arnoldssällskapets
ansökan om bidrag för tryckning av bok.
Sammanfattning
Gustaf Arnoldssällskapet har lämnat en skrivelse till Fritid- och kulturnämnden med en
anhållan om att köpa den av sällskapet nyproducerade skriften om Gustaf Arnolds. Kulturchefen har föreslagit att sällskapet visar en budget för trycksaken för att frågan ska kunna
behandlas som ett bidragsärende.
Sällskapet har tidigare sökt verksamhets- och arrangemangsbidrag hos Biblioteks- och kulturnämnden samt Fritid- och kulturnämnden där man bl a förklarat sig vilja använda ett
bidrag till en skrift om konstnären. 2010 beviljades sällskapet ett administrativt bidrag om
5 000 kronor. Fritid- och kulturnämnden avslog 2011-04-07, §41, en bidragsansökan om
25 tkr för produktion av broschyr och gav verksamheten i uppdrag att kontakta föreningen
för ett eventuellt samarbete kring en trycksak. Den skrift om 50 sidor som nu tagits fram
har finansierats privat av sällskapets ordförande, inte av föreningens tillgångar. Kostnaden
har hittills uppgått till ca 4 000 kronor.
Bedömning
Verksamheten, kulturenheten, har vare sig haft budgetmedel eller resurser för att tillsammans med föreningen producera en trycksak, enligt FoK 2011-04-07, § 4. Verksamheten
bör kunna köpa ett antal exemplar av den nu producerade trycksaken för vidare försäljning
i konsthallen och för utlån på biblioteket.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå anhållan om att köpa den nyproducerade skriften
om Gustaf Arnolds samt avstå från att ge bidrag till produktionen. Fritid- och kulturnämnden överlåter till verksamheten att besluta om inköp av trycksaken.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell. FP och Åke Tärntoft, C.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå anhållan om att köpa den nyproducerade skriften
om Gustaf Arnolds samt avstå från att ge bidrag till produktionen. Fritid- och kulturnämnden överlåter till verksamheten att besluta om inköp av trycksaken.
_____________________
Exp:

Gustaf Arnoldssällskapet
Lena Brorsdotter
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2012/240
§ 118 Sensus Ronneby ansöker om medel till projekt för ensamkommande flyktingbarn
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-26

Ansökan från Sensus om projektmedel

2 Handling

2012-10-19

Ansökan om medel angående projekt
genom Sensus Ronneby, Sensus Ronneby

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande ansökan från Sensus om projektmedel till ensamkommande flyktingbarn.
Bakgrund
Studieförbundet Sensus söker 70 000 kronor för att under 2013 utveckla Sensus Rockskola för ensamkommande flyktingbarn i samarbete med Cura park. För att kunna nå fler deltagare vill Sensus
öppna ytterligare en lokal så att ungdomarna kan få mer tid att spela. Sensus vill samtidigt engagera
fler ledare och senare under 2013 sprida verksamheten till utsatta områden i kommunen, t ex.
Hjorthöjden. En separat ansökan som gäller spridning av verksamheten kommer att lämnas under
våren 2013,
I den nu aktuella bidragsansökan redovisar Sensus kostnader för ledare (20 tkr), projektledning (30
tkr) och inköp av utrustning (20 tkr)
Bedömning
Studieförbundet Sensus driver musikverksamhet i egna replokaler och har dessutom tillgång till en
av kommunens replokaler i Bruket. Det är Fritid- och kulturnämndens ambition att fler av replokalerna i Bruket kan ställas till studieförbundens förfogande under de kommande åren.
Sensus uppmanas att söka stöd för sin verksamhet för ensamkommande flyktingbarn hos kommunens integrationssamordnare.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag från Sensus för att utveckla verksamheten för
ensamkommande flyktingbarn och hänvisar Sensus att söka stöd från kommunens integrationssamordnare.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström,
M, Claes Diurhuus, M och Ann-Margret Fransson Modliba, S.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan om bidrag från Sensus för att utveckla verksamheten för ensamkommande flyktingbarn och hänvisar Sensus att söka stöd från kommunens integrationssamordnare.
_____________________
Exp:

Sensus Ronneby
Roland Edvinsson
Lena Brorsdotter
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2012/243
§ 119 Sensus Ronneby ansöker om medel för att integrera nyanlända samt asylsökande vad gäller kultur, geologi, natur, historia, sägner och vad som är aktuellt i dag
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-26

Ansökan från Sensus om bidrag till projektet Delaktighet i kulturlivet

2 Handling

2012-10-19

Ansökan för att integera nyanlända samt
asaylsökande vad gäller kultur, geologi,
natur, historia, särgner och vad som är
aktuellt i dag., Sensus Ronneby

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande ansökan från Sensus om bidrag
till projektet Delaktighet i kulturlivet.
Bakgrund
Studieförbundet Sensus söker 165 000 kronor i bidrag för projektet Delaktighet i kulturlivet. Projektet avser att integrerar nyanlända samt asylsökande vad gäller kultur, geologi, natur, historia,sägner och vad som är aktuellt i samhället idag, i Ronneby men även Blekinge och Sverige.
Ansökan avser ej preciserade kostnader för projektledning, studiematerial och transporter.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan från Sensus om bidrag till projektet Delaktighet i kulturlivet. Sensus uppmanas söka stöd för sin planerade verksamhet hos kommunens integrationssamordnare.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M, Claes Diurhuus, M och Ann-Margret Fransson Modliba, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan från Sensus om bidrag till projektet Delaktighet i
kulturlivet. Sensus uppmanas söka stöd för sin planerade verksamhet hos kommunens integrationssamordnare.
_____________________
Exp:

Sensus Ronneby
Roland Edvinsson
Lena Brorsdotter
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2012/246
§ 120 Sensus Ronneby ansöker om medel för projekt gällande att få unga pojkar att
läsa skönlitteratur för att öva upp svenska språket, få större empati och inlevelseförmåga
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-26

Ansökan från Sensus om bidrag för projektet Läst och hört

2 Handling

2012-10-19

För att få unga pojkar att läsa skönlitteratur för att öva upp svenska språket, få
större empati och inlevsemåga., Sensus
Ronneby

Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande ansökan från Sensus om bidrag
till projektet Läst och hört.
Bakgrund
Studieförbundet Sensus söker 70 000 kronor i bidrag för cirkelverksamhet med unga pojkar för att
få dem att läsa skönlitteratur för att öva upp det svenska språket. Verksamheten är tänkt att ske i
Sensushuset där närheten till instrument och musiker i skilda åldrar integrerar musiken i läsningen.
Ansökan avser kostnader för projektledning (50 tkr) och studiematerial (20 tkr)
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag till cirkelverksamhet för unga pojkar i skönlitteratur med motiveringen att projektet kan anses ingå i studieförbundets ordinarie cirkelverksamhet.
Sensus uppmanas kontakta biblioteket för att få till stånd ett samarbete i ett projekt att öka läsningen bland unga pojkar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP och Peter Lindström, RP.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan om bidrag till cirkelverksamhet för unga pojkar i
skönlitteratur med motiveringen att projektet kan anses ingå i studieförbundets ordinarie cirkelverksamhet. Sensus uppmanas kontakta biblioteket för att få till stånd ett samarbete i ett projekt att öka
läsningen bland unga pojkar.
_____________________
Exp:

Sensus Ronneby
Anneli Mattsson
Lena Brorsdotter
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2012/244
§ 121 Ronneby Rugby Club ansöker om bidrag för att genomföra en resa till Stockholm med klubbens ungdomar
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-31

Yttrande avseende bidragsansökan för
resa, Ronneby Rugby Club

2 Handling

2012-10-19

Ansökan om medel till resa till Stockholm
med ungdomar, Ronneby Rugbyklubb

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Rugby Clubs
ansökan om bidrag för att genomföra en resa till Stockholm med klubbens ungdomar.
Sammanfattning
Ronneby Rugby Club ansöker om ett bidrag på 25 000 kronor för att se rugby ”live” i
Stockholmsområdet. Tidigare resor med anledning av SM har enligt föreningen tagit befintliga resurser i anspråk. Den föreslagna resan ska ge inspiration och vara kunskapshöjande.
Bedömning
Resan bör i detta sammanhang bedömas som en intern föreningsangelägenhet.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan från Ronneby Rugby Club
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan från Ronneby Rugby Club
_____________________
Exp:

Ronneby Rugbyklubb
Tommy Johansson
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2012/247
§ 122 Ronneby Rugby Club ansöker om ekonomiska medel för inköp av materiel till
skolungdom
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-31

Yttrande avseende skolsamarbete, Ronneby Rugby Club

2 Handling

2012-10-19

Ekonomiska medel för inköp av material
till skolungdom, Ronneby Rugby Club

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Rugby Clubs
ansökan om ekonomiska medel för inköp av materiel till skolungdom.
Sammanfattning
Ronneby Rugby Club ansöker om ett bidrag på 32 000 kronor för kunna genomföra och
utveckla samarbete med tre av kommunens skolor. Bidraget skall användas för inköp av
träningskläder i tre olika ställ.
Bedömning
Aktiviteterna är ett samarbete med skolorna och därmed bör eventuella kostnader samordnas med respektive skola eller Utbildningsförvaltningen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan från Ronneby Rugby Club och
föreslår föreningen att kontakta skolorna för fortsatt dialog.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP och Anne-Margret
Fransson Modliba, S.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan från Ronneby Rugby Club och
föreslår föreningen att kontakta skolorna för fortsatt dialog.
_____________________
Exp:

Ronneby Rugby Club
Utbildningsnämnden
Tommy Johansson
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2012/242
§ 123 Flora Båtklubb anhåller om ett årligt driftbidrag
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-31

Yttrande avseende ansökan driftbidrag
Flora Båtklubb

2 Handling

2012-10-19

Flora Båtklubb anhåller om ett årligt driftbidrag, Flora Båtklubb

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Flora Båtklubbs anhållan om ett årligt driftbidrag.
Sammanfattning
Flora Båtklubb ansöker om ett driftbidrag på 1000 kronor för att täcka föreningens kostnad
för elförbrukning samt abonnemang.
Föreningen anser sig vara tvingade av ekonomiska skäl att avsluta el-avtal med Miljöteknik. Fasta kostnader ligger på ca 800 kronor och förbrukning på 150 kronor.
El används vid enklare underhåll på båtarna och för att driva maskiner och verktyg.
Bedömning
Med 15 aktiva medlemmar bedöms denna kostnad var rimlig att anskaffa genom medlemsavgift eller motsvarande.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan från Flora Båtklubb.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan från Flora Båtklubb.
_____________________
Exp:

Flora Båtklubb
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2012/200
§ 124 Förslag om att ge allmänheten möjlighet att namnge den nya isbanan
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-11-02

Yttrande namngivning av den nya isytan

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-02

FKN §104/2012 2012-10-11, Förslag att
ge allmänheten möjlighet att namnge den
nya isbanan

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-04

Yttrande namngivning av den nya isytan

4 Handling

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

2012-09-27

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande förslag om att ge allmänheten möjlighet att namnge den nya isbanan.
Sammanfattning
Enligt beslut i Fritid- och kulturnämnden har förvaltningen sammanträffat med ordföranden i Fredriksberg BK där namnfrågan diskuterats.
Föreslaget är att den nya isytan får namnet:
”Nya Lugnevi – Ronneby Isarena” eller ”Lugnevi – Ronneby Isarena”
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar……..
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Anders L Petersson, C och Peter Lindström,
RP.
Yrkanden
Ledamot Anders L Petersson, C, yrkar bifall till förslaget Lugnevi – Ronneby Isarena och ledamot
Peter Lindström, RP yrkar bifall till förslaget Nya Lugnevi – Ronneby Isarena.
Propositionsordning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
nämnden bifaller Anders L Peterssons, C förslag Lugnevi – Ronneby Isarena.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att den nya isytan får namnet Lugnevi – Ronneby Isarena.
_____________________
Exp:

Blekinge Bandyförening
Tommy Johansson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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2012/265
§ 125 Kartläggning av kommunens framtida utvecklingsområden och nuvarande
internationella aktiviteter
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-31

Yttrande Kartläggning kommunens framtida utvecklings-områden och nuvarande
internationella aktiviteter

2 Handling

2012-10-25

Kartläggning av kommunens framtida
utvecklingsområden och nuvarande internationella aktiviteter, Johan Sandevärn

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande yttrande gällande kartläggning av kommunens
framtida utvecklingsområden och nuvarande internationella aktiviteter.
Sammanfattning

Förvaltningens prioriterade utvecklingsområden på lång sikt är…


Prioriterade utvecklingsområden av tvärsektoriell karaktär finns är….

1) Skriftliga dokument alt. muntliga rekommendationer/riktlinjer för det internationella arbetet i förvaltningen används….
2) Ett uttalat fokus och syfte med det internationella arbetet i finns i förvaltningen genom…
3) Förvaltningen medverkar i EU-projekt och/eller annat internationellt samarbete/utbyte genom…
4) Tjänstemän från förvaltningen deltar i europeiska eller internationella organisationer/nätverk genom…
5) Förvaltningen deltar aktivt i vänortssamarbeten genom….
6) Kontinuerlig omvärldsbevakning sker på förvaltningen…
7) Internationella kontakter tas på förvaltningen…
−
Vi tar emot internationella besök
−
Vi åker på internationella besök
−
Vi har deltagit i studieresor/utbyten utomlands
8) Övriga kommentarer om det internationella arbetet i förvaltningen är…

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

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschef Tommy Johansson i uppdrag att besvara
frågorna gällande kartläggning av kommunens framtida utvecklingsområden och nuvarande internationella aktiviteter.
_____________________
Exp:

Johan Sandevärn

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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2012/163
§ 126 Medborgarförslag från East Performance Racing angående dragracing och
konbana
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-10

Remissyttrande medborgarförslag,
dragracing och konbana
East Performance Racing

2 Beslut allmänt ärende

2012-09-10

FKN §91/2012 2012-09-13, Medborgarförslag från Blekinge Midnight Club angående dragracing och konbana

3 Handling

2012-07-03

Medborgarförslag från Blekinge Midnight Club angående dragracing och
konbana

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande medborgarförslag från
East Performance Racing angående dragracing och konbana.
Sammanfattning
EPR har genom Pernilla Törnström inkommit med ett medborgarförslag med önskemål om en plats
att köra dragracing och konbana på ett säkert och lagligt sätt. EPR har i sin skrivelse angivit förslag
på en fastighet som kommunen inte förfogar över.
I angränsande kommuner inom Blekinge har genom åren olika undersökningar gjorts med anledning av den föreslagna motorsportens etablering. Deras utredningar har pekat på svårigheter att finna lämpliga platser och de hänvisar till Emmabodabanan.
Inom Ronneby kommun har det också tidigare gjorts grundliga undersökningar gällande platser att
etablera dragracing och konbana på. Några tillfredställande lösningar har inte kunnat finnas.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att medborgarförslaget besvaras med att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att etablera
denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att till Kommunfullmäktige föreslå att
medborgarförslaget besvaras med, att inom Ronneby kommun finns inga naturliga platser att etablera denna motorsport på utan rekommenderar en kontakt med exempelvis Emmabodabanan.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Tommy Johansson
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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2012/196
§ 127 Ronneby kommuns badplatser
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-11-07

Yttrande badplatsinventering

2 Handling

2012-10-31

Rapport om Ronneby kommuns badplatser

3 Handling

2012-09-25

Badplatsutredning

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby kommuns
badplatser.
Sammanfattning
Under sommarmånaderna 2012 har förvaltningen inventerat samtliga 16 officiella badplatser i Ronneby kommun. Fritid- och kulturförvaltningen ska via avtal med föreningar eller genom eget ansvar
sköta och underhålla dessa. Under våren 2012 kan det konstateras att klagomål inkommit på bryggiläggning, underhåll och den allmänna skötseln.
Bedömning
Genom att förstärka avtalen och ge föreningarna fullt ansvar för de badplatser som ligger i respektive förenings närområde skapas en ännu högre känsla för att sköta och utveckla platsen. Vid två
badplatser, Milligarne och Gökalv, finns ingen förening som ansvaret naturligt kan överföras till.
Dessa platser är mycket väl besökta och kan med fördel vara kommunala kompletteras med lekredskap. Ur turistiskt perspektiv kan badplatserna få en framträdande roll inom och utanför kommunen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge Förvaltningschefen i uppdrag att teckna nya avtal gällande
badplatser där ansvar och kostnader för skötsel fullt ut belastar föreningar mot att ett bidrag årligen
utbetalas. De badplatser som inte får någon extern aktör avvecklas från kommunens sida.
Fritid- och kulturnämnden föreslår att Milligarne och Gökalv kvarstår som kommunala badplatser
och eventuellt förstärks med lekredskap. Detta ska ske i samråd med Tekniska förvaltningen. I samrådet skall även utvecklingen av badplatsen Ekenäs beaktas.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Claes Diurhuus, M och
Åke Tärntoft, C.
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till eget förslag gällande meningen, de badplatser
som inte får någon extern aktör avvecklas från kommunens sida, ändras från, avvecklas från kommunens sida, till kommer att prövas av nämnden.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, yrkar bifall till eget förslag gällande att sista stycket i förslag
till beslut stryks helt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge Förvaltningschefen i uppdrag att teckna nya avtal gällande
badplatser där ansvar och kostnader för skötsel fullt ut belastar föreningar mot att ett bidrag årligen
utbetalas. De badplatser som inte får någon extern aktör kommer att prövas av nämnden.
_____________________
Exp:

Tekniska förvaltningen
Tommy Johansson

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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2012/195
§ 128 Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-11-02

Föreningsdrift av Järnvallen i Kallinge

2 Beslut allmänt ärende

2012-11-02

FKN §107/2012 2012-10-11, Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge

3 Handling

2012-10-30

Nyttjanderättsavtal gällande Kallinge
Sportklubb

4 Handling

2012-09-26

Utkast till avtal med Kallinge Sportklubb,
Kallinge sportklubb

5 Handling

2012-09-25

Föreningsdrift Järnvallen i Kallinge,
Kallinge Sportklubb

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande föreningsdriften av
Järnvallen i Kallinge.
Sammanfattning
Under 2012 har förvaltningen sammanträffat med styrelse- representanter för Kallinge SK gällande
övertagande av skötsel och drift av Järnvallen. Styrelsen för SSK har tagit ett positivt ställningstagande och ett förslag till nyttjanderättsavtal har diskuterats. Under hanteringen av ärendet har det
första nyttjanderättsavtalet granskats och redigerats av jurist och ett nytt förslag (bilaga 1) har distribuerats till föreningen.
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 bland annat 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 ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Peter Lindström, RP,
Malin Norfall, S och Åke Tärntoft, C.
Yrkanden
Ledamot Malin Norfall, S, yrkar bifall till eget förslag om konstgräsytan, att samråd sker mellan
Kallinge Sportklubb och berörda fotbollsföreningar under ledning av förvaltningschefen, vad gäller
fördelning av tider.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP yrkar bifall till att nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag
att godkänna avtalet med eventuella förändringar.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom en föreningsdrift av Järnvallen med Kallinge
SK som nyttjanderättshavare samt att samråd sker mellan Kallinge Sportklubb och berörda fotbollsföreningar under ledning av förvaltningschefen, vad gäller fördelning av tider för konstgräsplanen.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att förvaltningschefen får i uppdrag att godkänna avtalet med
eventuella förändringar enligt bilaga 1.
_____________________
Exp:

Kallinge Sportklubb
Tommy Johansson
.

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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2012/5
§ 129 Information och rapporter 2012
Sammanfattning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell tar upp korrigeringar av sammanträdestider för 2013. Rätt tidsplan är enligt nedanstående.
Sammanträdestider för Fritid- och kulturnämnden för år 2013.
Torsdagen den 7 februari
Onsdagen den 13 mars
Torsdagen den 18 april
Onsdagen den 15 maj (Heldagssammanträde)
Onsdagen den 5 juni
Torsdagen den 12 september
Torsdagen den 10 oktober
Onsdagen den 6 november (Ordföranden bjuder nämnden på Napoleon bakelse)
Torsdagen den 5 december
Sammanträdena börjar kl 13.00 om inget annat anges.
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande redogörelse.
Förvaltningschefen redogjorde för samtal som förs mellan Tekniska förvaltningen och FoK förvaltningen angående övertagande av fastigheter och anläggningar.
De kommunala revisorerna har träffat presidium och förvaltningschef. Ett enskilt möte har varit
mellan KPMG konsult och förvaltningschef gällande organisationsförändringen, styrning mm.
Järnaviks fågelskådningsplats är under uppförande. Förvaltningen är byggherre.
Möte med internat är genomfört i Karlshamn där temat ”förenkla helt enkelt” genomfördes med
anledning av att göra det lättare för företag och medborgare att få hjälp.
Föreningsträff skall hållas under torsdagskvällen där information ska ges samt ett särskilt seminarium gällande missbruk ska ges till föreningslivet.
Möte med Räddningstjänsten gällande ansvar för livräddningsutrustning vid ån och badplatser är
tillsammans med Tekniska förvaltningen genomfört.
Ordföranden Nils Ingmar Thorell bjuder in Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare lördagen den 16 februari 2013 kl 19.00, till Ronneby Teater för att se operan Rigoletto av Verdi som
sänds från Metropolitan i New York.
Ordföranden informerar nämnden om en skrivelse från Åke Tärntoft, C, ”Hjulirunt i Ronneby” med
förslag att Fritid- och kulturförvaltningen tillsammans med Miljö- och hälsoförvaltningen och intresserade föreningar anordnar en eller flera cykellopp under juli månad.
Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2012-11-08
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Ledamot Malin Norfall, S, tar upp muntliga avtal gällande föreningar och Nils Ingmar Thorell, FP,
bekräftar att det finns något muntligt avtal. Förvaltningschefen meddelar att förvaltningen ser över
avtalen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Peter Lindström, RP,
Åke Tärntoft, C, Malin Norfall, S och tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet.
_____________________
Exp:

Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare

Justeras

Utdragsbestyrkande

Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 128/2012.

Bilaga 1

AVTAL- NYTTJANDERÄTT
1. Parter
1.1 Fastighetsägare
Ronneby kommun, orgnr 212000-0837 genom Fritids- och kulturnämnden, Stadshuset,
372 80 Ronneby, nedan kallad kommunen
1.2 Nyttjanderättshavare
Kallinge Sportklubb, orgnr. 835600-0391, Box 2030, 372 02 Kallinge, nedan kallad
föreningen
3. Objekt
Byggnader och markområde på del av fastigheterna Järnvallen 1:1 och Bredåkra 11:2, se
bilaga 1 upplåts med nyttjanderätt för att bedriva föreningsverksamhet, benämns objektet.
Objektet upplåts i befintligt skick. Parterna företar skriftligt besiktningsprotokoll vid tillträde
och avflyttning, daterat och undertecknat.
4. Nyttjanderättshavarens ansvar och skyldigheter
Föreningen ska ansvara för tillsyn och vård av byggnader dvs. underhåll av tomt, in- och
utvändigt underhåll av byggnad, reparationer vid oförutsedda händelser, fastighetsskötsel med
sophämtning och städning samt underhåll av installationer såsom el och vatten.
Föreningen ansvarar själv för personalkostnader, kostnader för material, maskiner, fordon,
arbetsledning och anlitande av entreprenör.
Kommunens skolor äger rätt disponera planer, banor, omklädningsrum och toaletter vardagar
kl.08.00-16.00.
5. Kommunens ansvar och skyldigheter
Kommunens ansvarar som ägare till objektet för planerat fastighetsunderhåll och
äger rätt till tillträde och tillsyn av objektet på begäran.
Kommunen äger rätt att för objektet, utan anspråk från föreningen meddela tillstånd att dra
fram och behålla ledningar med tillhörande anordningar.
Kommunen betalar årlig fastighetsskatt för objektet.
6. Föreningens ansvar och skyldigheter
Föreningen har fullt ansvar för att renhållning, drift och allmänt underhåll, allmänt
fastighetsunderhåll sköts på sedvanligt sätt och svarar för samtliga dessa kostnader.
Alla åtgärder ska vidtas på ett fackmannamässigt sätt och vara miljöanpassat.

Kommunen ska godkänna föreningens upprättade plan för drift och underhåll samt om-, till-,
och nybyggnation. Redovisning ska ske årligen under oktober månad.
7. Upplåtelseavgift till föreningar
För föreningar som använder objektet ska föreningen ta ut en avgift motsvarande den av
kommunen fastställda taxan för likartad verksamhet. Saknas kommunal taxa äger föreningen
rätt att ta ut en skälig avgift.
8. Överlåtelse m m
Föreningen äger inte rätt, utan kommunens godkännande, att överlåta, upplåta eller inteckna
objektet till annan.
9. Samråd och informationsskyldighet
Parterna ska i väsentliga frågor av betydelse för kommunen och verksamheten som bedrivs på
objektet hålla varandra underrättade.
10. Reklamplatser
Föreningen äger rätt, att för sin verksamhet sälja reklamplatser inne och utanför utan
ersättningsskyldighet till kommunen. Parterna är överens ,om att reklamens utformning ska
överensstämma med kommunens riktlinjer, för vad som är att anse som acceptabel reklam.
Detta innebär att reklam med våldsinslag, köns- eller rasdiskriminering inte får förekomma.
11. Återställande vid upplåtelsetidens slut
Förening ska utöver förbättringsåtgärder återställa objektet i samma skick som vid tillträdet
och rengöra all kommunen tillhörig egendom. Från normalt slitage ska bortses.
12. Insyn
Kommunen äger rätt till insyn i föreningens verksamhet och bokföring.
13. Väsentligt ändrade förutsättningar
Om förutsättningar som legat till grund för avtalet väsentligen förändras under
avtalsperiodens och detta inte sker till följd av avtalsbrott, ska parterna i samråd besluta om
justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet.
Såsom väsentlig förändring avses förändrad associationsform, övergång från ideell föreningen
till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan associationsform eller om
kommunen måste ta området i anspråk för exploatering för annat ändamål.
14. Statistik
Föreningen ska årligen i januari lämna statistik till kommunen över antal matcher och
träningar samt andra arrangemang som genomförs på objektet.
15. Försäkring
Det åvilar kommunen att teckna och vidmakthålla försäkring för objektet. Föreningen ska

teckna och bibehålla försäkring till täckande av skadestånd från kommunen eller tredje man
för sina åtaganden med anledning av avtalsförhållandet i skadehänseende.
16. Uppsägning
Part äger rätt att säga upp avtalet med en ömsesidig uppsägningstid om sex (6) månader.
17. Hävning
Kommunen äger rätt att häva avtalet med omedelbar verkan om motparten inte fullgör sina
åtaganden och rättelse inte skett inom 30 dagar efter skriftlig erinran.
18. Skadestånd m m
Föreningen ska till kommunen utge skadestånd om objektet på grund av dess användning
avsevärt försämras eller skadas eller underhåll och renhållning inte sköts och detta skulle
åstadkomma skada för tredje man.
Vid upplåtelsetidens slut äger kommunen på föreningens bekostnad utföra de åtgärder som
åvilat föreningen och äger rätt till ersättning för förluster och andra skador som orsakats av
föreningens underlåtenhet.
19. Ändringar och tillägg
Ändringar och tillägg till avtalet ska göras skriftligt och undertecknas av parterna.
20. Upplåtelsetid
Denna upplåtelse gäller från och med den 1 januari 2013 till och med den 31 december 2022.
med möjlighet till ett (1) års förlängning.
21. Tvist
Tvist avgörs vid tingsrätt.
_____________________
Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varar parterna tagit var sitt.

Ronneby kommun
Ronneby den

Kallinge Sportklubb

2012

……………………………………
Roger Fredriksson

…………………………………….
Tomas G. Nilsson

Kommunalråd

Ordförande Kallinge Sportklubb

