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§ 147 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

Sammanfattning  

Kranislav Miletic (S) föreslås jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera 

dagens protokoll. 

Ordförande Lena Mahrle (L) anmäler en övrig fråga: Målning på gator i 

Ronneby centrum. 

Vidare informerar ordförande om att det inte kommer att köpas in plattor till 

nämndens ledamöter under detta år. Kommunstyrelsen har beslutat att de nu 

ensamt kommer att agera testnämnd för digitala handlingar. 

Christer Leksell (SD) anmäler en övrig fråga: Vilken vaktmästartjänst har 

fritid- och kulturförvaltningen upphandlat för tillsyn av sjöarna.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till ovanstående.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Kranislav Miletic (S) att justera 

dagens protokoll. 

Att frågan om målning på gator i Ronneby centrum tas upp under övriga 

frågor. 

Att frågan om vilken vaktmästartjänst fritid- och kulturförvaltningen har 

upphandlat för tillsyn av sjöarna tas upp under övriga frågor. 

________________ 
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§ 148 Dnr 2017-000173 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Jeanette Mauritzon 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Resultatet för budget 2017 visar just nu på ett underskott motsvarande  

884 tkr. Justering av kapitalkostnader kommer att ske till nästa redovisning 

för oktober. Reduktionen på 800-1000 tkr som presenterades på T2 kommer 

att preciseras. 

Ökade kostnader för övertagande av skötsel av Jernvallen sedan årsskiftet. 

Kostnaden kommer att belasta fritid och kultur 2017.  

Hoby Sporthall har fått ökade städkostnader sedan vaktmästeriet har övergått 

till TF. Reserven på 200 tkr täcker detta. 

De satsningar som skett på fritidsgårdsverksamheten har gett ökade 

kostnader. Även uteblivet lönebidrag pga ändrade regler och kostnader för 

nystartsjobbare gör att verksamheten ligger över sin budget.  

Underskottet är till viss del reglerat med kostnader för sommarens aktiviteter 

överförda till Mucf. 

Uppdraget är att vara restriktiv med OB-tillägg samt vid vikarietillsättning. 

Ökade kostnader för driften av it-system och licenskostnader på biblioteket.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Teo Zickbauer (S) och ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisning noteras till dagens   

protokoll.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska redovisningen/ 

anslagsförbrukningen till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 149 Dnr 2017-000016 041 

Budget i balans 2017 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Vid presentationen av T2 redovisades en prognos för helåret 2017 ett 

underskott på 1 344 tkr. Förvaltningschefen fick i uppdrag att presentera en 

budget i balans. Förslag till åtgärder presenterades på KS den 2 oktober. Den 

viktigaste förklaringen till underskottet är ökade kostnader för övertagande 

av drift på Jernvallen, städkostnader motsvarande en halv tjänst i sporthallen 

i Bräkne Hoby samt ökade kostnader för fritidsgårds-verksamheten. Det bör 

påpekas att någon prognos för kapitalkostnader inte är framräknad i T 2 

dokumentet. En realistisk bedömning är att summan av genomförda 

investering och investeringar som inte hinns med ger ett betydligt lägre 

underskott. 

Bedömning 

Anställningsstopp. Kan få konsekvenser på biblioteket. I övrigt är de flesta 

anställningar klara. Besparing 30 tkr. 

Restriktioner på alla enheter vad gäller vikarieanskaffning: Konsekvens blir 

ökad belastning på befintlig personal vid frånvaro. Besparing 40 tkr. 

Reducering av bemanningen med nystartsjobbare på fritidsgårdar och 

idrottshallar på obekväm arbetstid d.v.s. kvällar och helger. Konsekvens blir 

ökad oro och mindre trygghet samt ökad risk för incidenter. Besparing  

50 tkr. 

Restriktioner vid alla typer av inköp. Konsekvens begränsningar i respektive 

verksamheter och sämre kvalitet. Besparing 50 tkr. 

Den centrala administrationen kan minska sina kostnader med 150 tkr genom 

en översyn av samtliga bidragskonton. Konsekvensen blir att alla bidrags 

medel inte förbrukas vilket även var fallet 2016. Det sker dock i mer ringa 

omfattning 2017. 

Restriktioner gällande externa utbildningar. Besparing 20 tkr. 

En mer detaljerad framräkning av kapitalkostnader ger ett betydligt lägre 

underskott än angivna 1 344 tkr. En preliminär uppskattning är en reduktion 

av kostnaden på mellan 800 tkr och 1 000 tkr. Viktiga investeringar som inte 

genomförs fullt ut 2017 är: Motocrossbana, satsningar på Ekenäs, 

Folkteatern, Kulturcentrum.  
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Ökade kostnader kommer samtidigt att belasta budgeten med inköp av 

läsplattor till nämndens politiker.      

En redovisning av kapitaltjänstkostnaderna kommer att genomföras på 

sammanträdet i november 2017.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Anders L 

Petersson (C), Ronny Pettersson (V), Peter Lindström (RP) tjänstgörande 

ersättare Rickard Evaldsson (M) och ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Rickard Evaldsson 

(M) att besparingen på reduceringen av bemanningen under punkten 

”Reducering av bemanningen” ändra från 50 tkr till 25 tkr för att behålla 

bemanningen i idrottshallar i enlighet med ambitionen att våra anläggningar 

ska vara bemannade under öppettider, i övrigt godkänna förslag till åtgärder.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna föreslagna åtgärder få att få 

budget i balans 2017 med ändringen ”Reducering av bemanningen” ändras 

från 50 tkr till 25 tkr för att behålla bemanningen i idrottshallar i enlighet 

med ambitionen att våra anläggningar ska vara bemannade under öppettider, 

i övrigt godkänna förslag till åtgärder 

Protokollsanteckning: 
Teo Zickbauer (S) lämnar följande protokollsanteckning: Att restriktionerna 

gällande vikarieanskaffningen inte får ske på verksamheternas bekostnad, 

det vill säga, verksamheterna ska hålla samma öppethållande som är beslutat. 

Besparing på bidragskontot får inte innebära minskade bidrag till 

föreningarna. 

Christer Leksell (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Att utge ett 

bidrag till Blekinge Idrottsförbund för Idrottsgalan 2018 om 25 tkr strider 

mot gällande bidragsregler. 

Att det vore intressant att få redovisat kostnaderna för plattorna, jämfört med 

vad det kostar att kopiera upp alla handlingar och skicka dessa med post. Hur 

lång tid tar det innan man tjänat in inköpskostnaden? 

________________ 

Exp. Ekonomienheten, Budgetberedningen 
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§ 150 Dnr 2017-000485 806 

Förslag till Taxor och avgifter för fritid- och 
kulturnämnden 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och föreningskoordinator Cecilia 

Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 139/2017 att bordlägga ärendet, 

förslag till Taxor och avgifter fr fritid- och kulturnämnden och att ärendet 

skulle tas upp på sammanträdet i oktober 2017.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V) Mikael Karlsson (S), Peter Lindström 

(RP) Catharina Christensson (S), Rose-Marie Leksell (SD), och ersättare 

Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 1 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S): 

Sid 3 Allmänna bestämmelser: Att åldern ändras till 21 år. 

Yrkanden 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson 

(V) Andra punkten rödmarkerat: Vid arrangemang, cuper och tävlingar där 

fritid- och kulturnämnden och Ronneby kommun står som medfinansiär och 

beviljar bidrag ska kostnaden beslutas av fritid- och kulturnämnden enligt 

delegationsordningen. 

Yrkanden 3 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 5 punkt 1:1 Övriga; match – markera med 

hänvisning till övriga enligt definition under allmänna bestämmelser. 

Yrkanden 4 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 7 punkt 1:9 Föreslagen ändring av taxan 

avseende konstgräsplan 7-manna ändras för match/arr vuxen till 350 kr, för 

övriga matcher till 450 kr. 

Att komplettera med Karlstorpsplanen under gräsytor med samma taxa som 

övriga gräsplaner. 
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Yrkanden 5 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 8 punkt 1:13 Komplettera med enhetstaxa 

och hyrs på årsbasis. 

Yrkanden 6  
Fredrik Jacobsen (M) yrkar att entréavgiften på Brunnsbadet inkluderas i 

åkavgift rutschkana. Förslag taxa, vuxen 90 kr ungdom 7-21 år 60 kr barn  

0-6 år 0 kr.   

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V) 

och Teo Zickbauer (S) avslag på Fredriks Jacobsens (M) yrkande att entré-

avgift inkluderas i åkavgift rutschkana på Brunnsbadet. 

Yrkanden 7 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 9 punkt 1.14.1- Brunnsbadet - 

Badavgifter; Entré barn/ungdom 13 – 21 år taxa 30 kr, entré bad barn 0-12 år 

taxa 0 kr, 15-kort entré bad barn/ungdom 13 – 21 år. 

Motionssim 07 00 – 09 00; entré simning barn/ungdom 13 – 21 år taxa 30 kr, 

säsongskort barn/ungdom 13 – 21 år.  

Fredrik Jacobsen (M) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle 

(L) och Rickard Evaldsson (M) avslag på Teo Zickbauers (S) yrkande. 

Yrkanden 8 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 10 punkt 1.14.2. – Simhallar - 

Badavgifter: Bad med bastu och gruppomklädning ungdom taxa 0 kr, 

pensionärsbad taxa 0 kr.  

Yrkanden 9 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 9 och sid 10 förtydliga texten längst ner 

enligt följande: Barn 0-12 år endast i sällskap med person som fyllt 18 år. 

Yrkanden 10 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 10 punkt 1.15 Simskolor, taxa 0 kr. 

Yrkanden 11 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 11 punkt 3 Husvagnsuppställning: 

Återremiss med uppdrag att återkomma med förslag på veckohyra inkl och 

exkl el, inkl konsekvensbeskrivning. 
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Yrkanden 12 
Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 12 punkt 8 Verkstäder mm 

att avgiften för nuvarande Förening ändras till det som är nuvarande 

studieorganisation och tvärtom. Att lydelsen Enskilda konstnärer ändras till – 

Enskilda privatpersoner mantalsskrivna i Ronneby. 

Peter Lindström (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ronny Pettersson (V) yrkar att ärende återremitteras, för vidare utredningen. 
 

Yrkanden 13 

Teo Zickbauer (S) yrkar att på sid 14 Fiskekort och roddbåtar 

att avgift för Ronnebyån som avser dagkort och års-/säsongskort/ 

premiärfiskedag för ungdomar taxa 0 kr. Avgift för primiärfiskedag i 

Ronnebyån för vuxna 400 kr. 

 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Fredrik Jacobsen (M) 

bifall till tjänsteförslaget och avslag på fritt fiske i Ronnebyån.  

 

Yrkanden 14 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att dokumentet ska ha enhetligt grafiskt 

utseende med rubriker i tabeller tydligt markerade genomgående. 

 
Yrkanden 15 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar att säsongskorten i Galtsjön höjs till 400 kr 

för ungdom och 1 000 kr för vuxna, i likhet med Skärsjön. 

Att ett säsongskort införs som gäller både Galtsjön och Skärsjön. Förslag till 

taxa, ungdom 600 kr och vuxen 1 500 kr. 

 
Propositionsordning 1 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

 
Propositionsordning 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 4  

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 5 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 6 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande från 

Fredrik Jacobsen (M) m fl om att entréavgift inkluderas i åkavgift rutschkana 

på Brunnsbadet mot tjänsteförslag och finner att fritid- och kulturnämnden 

bifaller tjänsteförslaget.  

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns:  

Ja-röst för tjänsteförslaget med bibehållna taxor. 

Nej- röst för Fredrik Jacobsens (M) yrkande.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster 

således bifalles tjänsteförslagets taxor. Hur ledamöterna röstat redovisas 

nedan.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP)  X 
Fredrik Jacobsen (M)  X 
Teo Zickbauer (S) X 

 

Anders L Petersson (C) 
 

X 
Peter Lindström (RP)  X 
Kranislav Miletic (S) X  
Mikael Karlsson (S) X  
Catharina Christensson (S) X 

 

Ronny Pettersson (V) X  
Tomas Lund (SD) X  
Rose-Marie Leksell (SD) X  
Rickard Evaldsson (M) tj. ers.  X 
Thomas Svensson (S) tj. ers X 

 

Summa: 8 5 
 

Reservation 
Ordförande Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Anders L Petersson (C) 

Peter Lindström (RP) och Rickard Evaldsson (M) reserverar sig till förmån 

för eget yrkande. 
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Propositionsordning 7 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på tjänsteförslaget gällande 

barn/ungdom åldern 7-21 år på Brunnsbadet mot Teo Zickbauers (S) m fl 

yrkande om en ändring av barn/ungdom till 13 – 21 år och finner att fritid- 

och kulturnämnden bifaller tjänsteförslaget. 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns:  

Ja-röst för tjänsteförslaget. 

Nej- röst för Teo Zickbauers (S) yrkande.  

 
Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och åtta (8) nej-röster 

således bifalles Teo Zickbauers (S) om ändring av ålder. Hur ledamöterna 

röstat redovisas nedan.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP) X  
Fredrik Jacobsen (M) X  
Teo Zickbauer (S)  X 
Anders L Petersson (C) X  
Peter Lindström (RP) X  
Kranislav Miletic (S)  X 
Mikael Karlsson (S)  X 
Catharina Christensson (S)  X 
Ronny Pettersson (V)  X 
Tomas Lund (SD)  X 
Rose-Marie Leksell (SD)  X 
Rickard Evaldsson (M) tj. ers. X 

 

Thomas Svensson (S) tj. ers  X 

Summa: 5 8 

 

Reservation 
Ordförande Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Anders L Petersson (C) 

Peter Lindström (RP) och Rickard Evaldsson (M) reserverar sig till förmån 

för eget yrkande. 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande från Teo 

Zickbauer (S) m fl om förändring av taxorna på Brunnsbadet mot 

tjänsteförslag och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller 

tjänsteförslaget.  
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Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns:  

Ja-röst för tjänsteförslaget med bibehållna taxor. 

Nej- röst för Teo Zickbauers (S) yrkande.  

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och åtta (8) nej-röster 

således bifalles Teo Zickbauers (S) yrkande om ändring av taxor på 

Brunnsbadet. Hur ledamöterna röstat redovisas nedan.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP) X  
Fredrik Jacobsen (M) X  
Teo Zickbauer (S)  X 
Anders L Petersson (C) X  
Peter Lindström (RP) X 

 

Kranislav Miletic (S)  X 
Mikael Karlsson (S)  X 
Catharina Christensson (S)  X 
Ronny Pettersson (V)  X 
Tomas Lund (SD) 

 
X 

Rose-Marie Leksell (SD)  X 
Rickard Evaldsson (M) tj. ers. X 

 

Thomas Svensson (S) tj. ers  X 

Summa: 5 8 
 

Reservation 
Ordförande Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Anders L Petersson (C) 

Peter Lindström (RP) och Rickard Evaldsson (M) reserverar sig till förmån 

för eget yrkande. 

 

Propositionsordning 8 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 9 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 10 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 
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Propositionsordning 11 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på ärendet 

husvagnsuppställning om ska avgöras på dagens sammanträde mot 

återremiss enligt Teo Zickbauer (S) yrkande och finner att fritid- och 

kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Propositionsordning 12 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande om att 

ärendet ska avgöras på dagens sammanträde mot återremiss och finner att 

fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet. 

Propositionsordning 13 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande från Teo 

Zickbauer (S) m fl att avgiften för Ronnebyån som avser dagkort och 

års/säsongskort utgår mot tjänsteförslaget och finner att fritid- och 

kulturnämnden bifaller tjänsteförslaget. 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns:  

Ja-röst för tjänsteförslaget med bibehållna taxor. 

Nej- röst för Teo Zickbauers (S) yrkande.  

 
Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas sju (7) ja-röster och sex (6) nej-röster 

således bifalles tjänsteförslagets taxor. Hur ledamöterna röstat redovisas 

nedan.  

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP) X  
Fredrik Jacobsen (M) X  
Teo Zickbauer (S)  X 
Anders L Petersson (C) X  
Peter Lindström (RP) X 

 

Kranislav Miletic (S)  X 
Mikael Karlsson (S)  X 
Catharina Christensson (S)  X 
Ronny Pettersson (V)  X 
Tomas Lund (SD) X  
Rose-Marie Leksell (SD) X  
Rickard Evaldsson (M) tj. ers. X 

 

Thomas Svensson (S) tj. ers  X 

Summa: 7 6 
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Propositionsordning 14 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Propositionsordning 15 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

 
Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till taxor 

och avgifter med följande förändringar: 

Sid 3 Allmänna bestämmelser: Att åldern ändras till 21 år. 

Sid 3 Vid arrangemang, cuper och tävlingar där fritid- och kulturnämnden 

och Ronneby kommun står som medfinansiär och beviljar bidrag ska 

kostnaden beslutas av fritid- och kulturnämnden enligt delegationsordningen. 

Sid 5 punkt 1:1 Övriga; match – markera med hänvisning till övriga enligt 

definition under allmänna bestämmelser. 

Sid 7 punkt 1:9 Föreslagen ändring av taxan avseende konstgräsplan 7-

manna ändras för match/arr vuxen till 350 kr, för övriga matcher till 450 kr. 

Att komplettera med Karlstorpsplanen under gräsytor med samma taxa som 

övriga gräsplaner. 

Sid 8 punkt 1:13 Komplettera med enhetstaxa och hyrs på årsbasis. 

Sid 9 punkt 1.14.1- Brunnsbadet - Badavgifter; Entré barn/ungdom 13 – 21 

år taxa 30 kr, entré bad barn 0-12 år taxa 0 kr, 15-kort entré bad 

barn/ungdom 13 – 21 år. 

Motionssim 07 00 – 09 00; entré simning barn/ungdom 13 – 21 år taxa 30 kr, 

säsongskort barn/ungdom 13 – 21 år. Förtydliga texten längst ner; Barn 0-12 

år endast i sällskap med person som fyllt 18 år. 

Sid 10 punkt 1.14.2. – Simhallar - Badavgifter: Bad med bastu och 

gruppomklädning ungdom taxa 0 kr, pensionärsbad taxa 0 kr. Förtydliga 

texten längst ner; Barn 0-12 år endast i sällskap med person som fyllt 18 år. 

Sid 10 punkt 1.15 Simskolor, taxa 0 kr. 

Att dokumentet ska ha enhetligt grafiskt utseende med rubriker i tabeller 

tydligt markerade, genomgående. 

Att säsongskorten i Galtsjön höjs till 400 kr för ungdom och 1 000 kr för 

vuxen i likhet med Skärsjön. 

Att ett säsongskort införs som gäller både Galtsjön och Skärsjön. Förslag till 

taxa, ungdom 600 kr och vuxen 1 500 kr. 
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Att återremittera ärendet på sida 11 punkt tre - Husvagnsuppställning med 

motiveringen att återkomma med förslag på veckohyra inkl och exkl el, samt 

en konsekvensbeskrivning. 

Att återremittera ärendet på sid 12 punkt åtta - Verkstäder, repetitionslokaler 

mm på Kulturcentrum, för vidare utredning. 

________________ 

Exp. 

Cecilia Mörck, föreningskoordinator 
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§ 151 Dnr 2017-000479 003 

Regelverk för bidrag, Fritid- och kulturnämnden 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och föreningskoordinator Cecilia 

Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

• Revideringen har gett: 

• En uttalad målformulering kopplad till Ronneby kommuns vision.  

• Funktion som styrdokument med plan för uppföljning. 

• Tydliga grundläggande regler och kriterier för vilka föreningar som kan 

beviljas bidrag. 

• Tydlig formulering vad ett bidrag innebär. 

• Tydlig formulering om återredovisning av beviljade bidrag. 

• Transparens i form av redovisning av budget för bidragen och 

räknematriser. 

• Ett bidrag har tagits bort, ”startbidrag för nya föreningar” för att Fritids- 

och kulturnämnden ska vara konsekvent. 

• Ett nytt bidrag har formulerats ”anläggningsbidrag för fotbollsplaner”, 

då det redan beslutats av nämnd och i praktiken utbetalas.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

bidragsregler enligt bilaga 1 med korrigeringar att gälla från 1 jan 2018.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Anders L Petersson (C), Ronny 

Pettersson (V), Kranislav Miletic (S), Mikael Karlsson (S), Peter Lindström 

(RP), tjänstgörande ersättarna Rickard Evaldsson (M), Benny Athle (S) och 

ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 1 

Ronny Pettersson (V) yrkar att åldersfördelning ändras till 7-21 år. 

Yrkanden 2 

Rickard Evaldsson (M) yrkar att på sidan 5 ändra under 2:5 årsredovisning, 

andra raden, förening som erhållit bidrag över 80 000 kr ska ändras till ett 

prisbasbelopp. 
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Yrkanden 3 
Ronny Pettersson (V) yrkar att på sidan sex under 2:6 tredje punktsatsen 

Stöd får ej användas till administrativ personal, om tillägg utom vid tillfällig 

förstärkning vid stora evenemang. 

Yrkanden 4 
Kranislav Miletic (S) yrkar att på sidan fem – Ansökningstider, 

Ansökningstidpunkt ska ändras till sista inlämningsdag för 

bidragsansökningar är den 31/3. 

Yrkanden 5 
Ronny Pettersson (V) yrkar att på sidan 13 Investeringsbidrag lägga till: Om 

bidrag tidigare erhållits för samma projekt från kommunen kan inte 

ytterligare bidrag erhållas innan slutredovisning av detta skett.  

Yrkanden 6 
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget till revidering av 

regelverk för bidrag och bifall till ovanstående yrkanden.   

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på ovanstående yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förslaget till revidering av 

regelverk för bidrag, samt ovanstående förändringar. 

Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att göra ovanstående 

justeringar i dokumentet innan det överlämnas till kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 152 Dnr 2017-000151 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2017 Johannishus 
Samhällsförening 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Johannishus Samhällsförening ansöker om 25 000kronor så att de kan låta 

PlantRiket rensa och plantera på slänten utanför Ica- affären.  

Bedömning 

De sökta medlen ska inte gå till föreningens ideella verksamhet, utan till 

Företaget PlantRiket med kommersiell verksamhet, vilket strider mot 

bidragsbestämmelserna. 

 

Föreningen har i ansökan angivit 22 300kr som intäkter för uthyrning av 

Rydsgården och 22 500kr som medlemsavgifter.  

Förslag till beslut 

Fritids- och kulturnämnden beviljar ej ansökan med hänvisning till 

nämndens bidragsbestämmelser, Allmänna bestämmelser, bidragsberättigad 

1.1.1 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Peter Lindström (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget om avslag samt 

att i övrigt översända ärende till tekniska förvaltningen, gatu- och 

parkavdelningen.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan med hänvisning till 

nämndens bidragsbestämmelser, Allmänna bestämmelser, bidragsberättigad 

1.1.1. 

Översända ärendet till tekniska förvaltningen, gatu- och parkavdelningen.    

________________ 

Exp.  
Johannishus Samhällsförening 
Tekniska förvaltningen 
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§ 153 Dnr 2016-000426 816 

Fritidsgårdsverksamheten i Ronneby kommun - 
strategi 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

 En strategiplan för fritidsgårdsverksamheten i Ronneby kommun 2018-

2020 presenteras för ledamöterna.   

 Syftet med dokumentet syftar till att:  

 Ange hur fritidsgårdsverksamhet i Ronneby kommun skall utvecklas.  

 Ge en beskrivning av strategiska utvecklingsområden inom 

fritidsgårdsverksamheten 2018 till 2020.   

 Att tydliggöra rollen för fritidsledaren i verksamhet och att ge 

förutsättningar för utveckling.  

 Att betona vikten av samverkan mellan all personal inom enheten, 

förvaltningen, mellan förvaltningar och regionalt. Nya nätverk kan skapas 

och befintliga nätverk kan utvecklas.  

 Att ge en vägledning eftersom denna verksamhet inte är lagstadgad utan 

bygger på kommunens uppsatta mål för verksamheten. 

 Att skapa ett styrdokument som beskriver verksamhetens mål.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Ronny 

Pettersson (V), Peter Lindström (RP) och ersättare Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) yrkar att meningen på sid 3: teckna avtal med 

samhällsföreningar/likvärdighetsprincipen, ändras till Teckna avtal med 

samhällsföreningarna i syfte att säkra kvaliteten enligt 

likvärdighetsprincipen. 

Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V) att 

meningen på sid tre: Manliga ledare leder aktiviteter för tjejer och kvinnliga 

ledare leder aktiviteter för killar, stryks.  

Peter Lindström (RP) yrkar att meningen på sid 4: Personalen måste 

uppmärksamma de ungdomar som upplever att de blivit positivt bekräftade 

av det övriga vuxensamhället, stryks.  
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna strategiplan för fritids- 

gårdsverksamhet i Ronneby kommun 2018-2020 med ovanstående 

justeringar. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Kommunstyrelsen 
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§ 154 Dnr 2012-000168 101 

Återremiss - angående samlingslokalerna i Ronneby 
kommun 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En slutrapport gällande motionen från kommunfullmäktigeledamot Sune 

Håkansson, RP, redovisades på augustimötet § 117, fritid- och 

kulturnämnden. Slutrapporten godkändes och lades till handlingarna.  

Ärendet återremitterades med motiveringen att en plan där åtgärdspunkter 

och ett strategiförslag skall bifogas ärendet.  

Förslag till åtgärder finns inskrivna i utredningen under punkterna 4.3 sid 18, 

5.1.3 sid 20, 5.2 sid 20 samt 12.1 sid. Utredningen ger en fullödig bild av 

kommunens tillgång på samlingslokaler, både de som kommunen har eller 

kan ha inflytande över och övriga lokaler. Den ger också en bra geografisk 

översikt över tillgången i hela kommunen 

Bedömning 

En viktig slutsats vad gäller behovet i stort är att det inte finns någon brist på 

samlingslokaler i Ronneby kommun. På de orter där tillgången är lägre 

föreslås att kommunen underlättar samutnyttjande. 

Förvaltningen ser en viss brist på samlingslokaler för över 150 personer, 

vilket kan ge problem framöver. Behovet täcks idag av kommersiella lokaler 

vilket ligger i ett helt annat kostnadsläge. 

För de 14 kommunägda samlingslokalerna föreslås att gemensamma regler 

och anvisningar för uthyrning upprättas och att en samordning av taxorna 

genomförs. Att samtliga lokaler läggs in i kommunens bokningssystem som 

är under upphandling. Detta hålls aktuellt genom fritid- och 

kulturförvaltningen vilket innebär en ökad administrativ uppgift.  

En förteckning upprättas de 17 hembygdsgårdar, Folkets Hus- och 

samhällsföreningar som har definierade samlingslokaler med adresser och 

kontaktuppgifter. Förteckningen hålls aktuell genom fritid- och 

kulturförvaltningen. Även detta är en ny uppgift som leder till ökad 

administration. 

Förslag att skärpa kraven vad gäller tillgänglighet för allmänheten för att 

erhålla bidrag: samlingslokaler ska vara tillgänglig för allmänheten, skolor, 

lokala föreningar och organisationer.  

Kommunägda föreningslokaler förslås endast upprätta interhyresavtal med 

en förvaltning. Här föreslås fritid- och kulturförvaltningen. Alternativet är 
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direktavtal med lokalförsörjningsenheten och tekniska förvaltningen. All 

form av kostnad för subventionerad hyra tas av fritid- och kulturnämnden.  

Anläggningar/ lokaler ska om möjligt vara disponibla att hyra ut till 

allmänhet, skolor, lokala ideella föreningar och organisationer för av 

kommunen fastställd taxa. 

21 lokaler som föreningar hyr av annan än kommunen. För de som erhåller 

bidrag föreslås att motkravet är: att anläggningen/ lokalen ska om möjligt 

vara disponibel för allmänhet, skolor, lokala ideella föreningar och 

organisationer.  

Nya rutiner för investeringar i anläggningar. Fritid- och kulturförvaltningen 

föreslår att föreningarna blir skyldiga att lägga fram en långsiktig 

investeringsplan för sina lokaler så att fritid- och kulturförvaltningen planera 

sin investeringsbudget och arbeta mer strategiskt och proaktivt.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar godkänna ovanstående punkter som 

förslag till åtgärdspunkter och ett strategiförslag. Med ovanstående 

komplettering förslås ärendet skickas till KSAU för vidare hantering.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Ronny Pettersson (V), tjänstgörande 

ersättarna Rickard Evaldsson (M) och Thomas Svensson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till ovanstående förslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna ovanstående punkter som 

förslag till åtgärdspunkter och ett strategiförslag.  

Med ovanstående komplettering översänds ärendet till kommunstyrelsens 

arbetsutskott för vidare hantering.  

________________ 

Exp.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 155 Dnr 2017-000514 800 

Fredriksbergs BK - Förslag till överenskommelse med 
föreningen 2017-2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

De senaste två säsongerna har en separat överenskommelse gjorts mellan 

fritid- och kulturnämnden och Fredriksbergs BK gällande drift av isarenan 

Lugnevi. Orsaken till detta är att Fredriksberg ensidigt sade upp avtalet för 

omförhandling den 25 juni 2013 vilket inte uppfattades som giltigt av 

kommunen. Efter detta har flera ansatser gjort att genom omförhandling 

komma fram till ett nytt avtal. Denna process kräver samråd med tekniska 

förvaltningen samt med kommunjurist. På grund av rådande 

bemanningssituation och arbetsbelastning på den juridiska avdelningen samt 

den tid en beslutsprocess av denna dignitet tar ser vi inga möjligheter att få 

fram ett nytt längre avtal för säsongen 2017-18 och framåt. Säsongen startar 

i november. Beslut om ett längre avtal ska fattas av fullmäktige, vilket 

innebär att tidsplanen inte håller för ett långsiktigt beslut inkluderat säsongen 

2017-18. För de två föregående åren har en garantisumma på 400 000 kr 

beviljats. Föreningen är införstådd med situationen inför denna säsong.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen föreslår för säsongen 2017-18 att 

Fredriksbergs BK beviljas en garantisumma på 450 000 kr. Investeringar och 

korrigeringar av driften har gjorts i anläggningen för att minska 

energiförbrukningen, vilket bör ge utrymme för en höjning av ersättningen 

till Fredriksbergs BK. Fritid- och kulturförvaltningen debiteras kostnaden 

utöver budget från tekniska förvaltningen. Budget för drift och skötsel har 

legat på 1,1 miljoner kr sedan driftsstart. Summan har inte korrigerats. Den 

faktiska kostnaden har legat på drygt 100 tkr mer än budget de senaste två 

åren med viss variation. 

Det ligger ett beslut från 2016-08-25 § 117 att: 

”Fritid och kulturnämndens presidie får i uppdrag att komma med ett förslag 

med en samlad bedömning gällande nytt avtal i samråd med 

kommunjuristen”  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att en garantisumma på 450 000 kr 

beviljas till Fredriksbergs BK för drift av isarenan Lugnevi enligt gällande 
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avtal. Beslut om datum för uppfrysning sker i samråd mellan parterna samt 

tekniska förvaltningen med hänsyn till rådande väderlek och temperatur.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M) och Peter Lindström (RP). 

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) yrkar att föreningen får 400 tkr i bidrag för säsongen 

2017/18.   

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle (L) 

att ärendet återremitteras med motiveringen att skyndsamt se över avtalet i 

dialog med kommunjuristen.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på om ärendet ska avgöras 

på dagens sammanträde mot återremiss och finner att ärendet ska 

återremitteras.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras. 

Att presidiet och fritid- och kulturförvaltningen skyndsamt ser över avtalet i 

dialog med kommunjuristen.   

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Lena Mahrle 
Fredrik Jacobsen 
Teo Zickbauer 
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§ 156 Dnr 2016-000014 011 

Remissbegäran - Förslag till riktlinjer för 
bostadsförsörjningsprogrammet - översiktsplanen. 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Förslag på riktlinjer till bostadsförsörjningsprogram för Ronneby kommun 

har upprättats och skickats ut på interremiss till kommunens nämnder och 

bolag.  

Programmet är uppdelat i två delar. Den första delen innehåller riktlinjer och 

bostadspolitiska mål. Den andra delen av programmet beskriver hur 

kommunen planerar att genomföra de förslagna åtgärderna genom riktlinjer 

för nyproduktion. De båda delarna utgöra tillsammans Ronneby kommuns 

bostadsförsörjningsprogram.  

Remissen pågår under tiden 2017-09-20 t.o.m. 2017-10-29.  

 

Enlig Lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

varje kommun planera för att invånarna ska kunna leva i goda bostäder. 

Kommunens uppdrag handlar om insatser för att skapa balans mellan behov 

och efterfrågan och att grupper inte utestängs från bostadsmarknaden. 

Programmet ska innehålla riktlinjer som ska antas av kommunfullmäktige 

under varje mandatperiod. 

Kommunens riktlinjer ska minst innehålla följande uppgifter: 

• Mål för bostadsbyggandet och utvecklingen av bostadsbeståndet. 

• Planerade insatser för att uppnå målen. 

• Hur hänsyn tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
 

Arbetet ska särskilt grundas på en analys av den demografi ska utvecklingen, 

efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 

marknadsförutsättningar. Sedan januari 2014 ses bostadsbyggande och 

utveckling av bostadsbeståndet som ett allmänt intresse som ska främjas av 

kommunen genom planläggning av bostäder.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Mikael Karlsson (S), Catharina 

Christensson (S), Ronny Pettersson (V), Peter Lindström (RP), tjänstgörande 

ersättare Rickard Evaldsson (M) och ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C) och 

Åke Tärntoft (C). 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar om följande tillägg: Säkerställa för 

möjligheter till kultur/spontana möten/rekreation och spontanidrott. Denna 

fråga måste lyftas fram med tydlighet, i övrigt ingen erinran.   

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till miljö- och 

byggnadsnämnden framföra följande: Säkerställa för möjligheter till 

kultur/spontana möten/rekreation och spontanidrott. Denna fråga måste 

lyftas fram med tydlighet. 

I övrigt inte ha något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp. 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 157 Dnr 2017-000191 800 

Remiss för planbesked Bustorp 1:38 söder om Risatorp 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Miljö- och byggnadsnämnden har mottagit en ansökan om planbesked för 

fastigheten Bustorp 1:38 söder om Risatorp, Ronneby kommun. I ett 

planbesked skall kommunen ta ställning till om man avser att påbörja ett 

detaljplanearbete eller inte. Syftet med ansökan är att detaljplanelägga ett 

område för förskola, flerbostadshus och hus för äldre eller funktionsnedsatta 

personer. 

 

Innan miljö- och byggnadsnämnden tar ställning till ansökan om planbesked 

för ovanstående område ges nämnderna möjlighet att inkomma med 

synpunkter på den aktuella ansökan. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar ingen erinran mot förslaget.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ej ha något att erinra mot förslaget. 

________________ 

Exp. 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 158 Dnr 2017-000520 006 

Sammanträdestider 2018 fritid- och kulturnämnden 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Tiden till nämndsmöten 2018 ligger med alternativ torsdagar eller tisdagar. 

Grundtanken är att möten inte ska kollidera med andra nämnder eller t ex 

budgetberedning. Ligger möten tidigt i månaden kan det vara problem att få 

fram t ex ekonomiska redovisningar till presidiemötena. Rapporteringen 

fungerar olika på kommunens nämnder. Genomgående är att prognoser 

endast presenteras på tertialrapporterna. I övrigt kan nämnden få en 

månadsrapport. Vid behov kan alltid nämnden begära information inom det 

område man vill bevaka extra. Det tillkommer tider för budgetberedning 

under hösten.  

Förslag till beslut 

Efter samråd med ekonomiavdelningen föreslås fritid- och kulturnämnden 

besluta om följande mötesdatum: 

1. Januari  23 tisdag (bokslut) korr 

2. Februari  20 tisdag (internbudget) korr 

3. Mars  15 torsdag (månadsrapport utan prognos) 

4. April  12 torsdag (månadsrapport utan prognos) 

5. Maj  22 tisdag (T2 med prognos) korr 

6. Juni  19 tisdag (månadsuppföljning utan prognos) 

7. Juli  Inget sammanträde 

8. Augusti  16 torsdag (månadsuppföljning utan prognos) 

9. September 18 tisdag (T2 med prognos)korr 

10. Oktober   16 tisdag (månadsuppföljning utan prognos) 

11. November 20 tisdag (månadsuppföljning med prognos) 

12. December  11 tisdag (månadsuppföljning utan prognos) 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Catharina Christensson (S), Peter 

Lindström (RP) och Rose-Marie Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att genomföra sammanträden 2018 enligt 

följande: tisdag 23 januari, tisdag 20 februari, torsdag15 mars, torsdag 12 

april, tisdag 22 maj, tisdag 19 juni, inget sammanträde i juli, torsdag 16 

augusti, tisdag 18 september, tisdag16 oktober, tisdag 20 november, tisdag 

11 december kl 13 00 i Kallingesalen. 

________________ 

Exp. 

Ledamöter och ersättare i fritid- och kulturnämnden 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 159 Dnr 2017-000013 809 

Information & Rapporter  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information. 

Sammanfattning  

Lägesinformation om Brunnsvallen – Ärendet är under beredning av ks/au, 

processen är försenad. Arkitekt Zijad Bico kommer till nämndens 

sammanträde i november 2017 för redovisning i ärendet. 

Ekenäs Camping – Handbollsklubbens bygglovsförfarande gällande 

övernattningsstugor pågår. Parkering och tillfartsväg är genomförd, 

asfaltering återstår och skall genomföras till våren. 

Soft Center Arena – utbyggnad – En redovisning i ärendet kommer att ske på 

nämnden sammanträde i november 2017. 

Jernvallen skötsel – Kallinge SK har sagt upp sitt skötselavtal, men kan 

tänka sig att sköta anläggningen, dock ej konstgräsplanen. Maskiner för 

skötsel diskuterades. 

Camping Järnavik – Försäljningen av campingen är inne i slutfasen. Det är 

nuvarande arrendator som är köpare. Skötselavtal för badplats, 

omklädningsrum, bryggor, kajen för Tjäröbåten ska upprättas. 

Åtgärder för skärgårdsutveckling/arkipelagrutt – En investering av 

flytbryggor, bojar, krokar mm kommer att ske i Ronneby skärgården. 

Kajakleder, vandringsleder, cykelleder, utställningar och event mm är en del 

i Arkipelagrutten. Arkipelagrutten är inte bara längs kusten utan det som 

ligger söder om E22.  

En skötselplan för Brunnsparken/skogen ska upprättas. Region Blekinge 

kommer att ta ett helhetsgrepp över detta. 

Marknadsföring, bättre skyltning, hänvisning var kartor kan avhämtas 

gällande Blekingeleden, efterlyses. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Kranislav 

Miletic (S), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP), Ronny Pettersson 

(V), tjänstgörande ersättarna Benny Athle (S) och Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att information noteras till dagens 

protokoll.  
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 160 Dnr 2017-000012 002 

Delegationsärende  

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

 

Delegationsbeslut 2017-09-26 – Ronneby Rugbyklubb beviljas 60 % av sin 

kostnad i bidrag dvs 4 750 kr till att ha deltagit i Rugbyfestivalen. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om skötsel av 

badplatser: Motpart Länsstyrelsen Slätthammars badplats, samt badplatserna 

vid Tjuraviken och Hajvar. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om kontroll och 

rensning av badplatser: Sportdykarklubben Doppingarna - Saxemara inre och 

yttre, Härstorpssjön, Järnavik, Kuggeboda, Slättanäs, Mållsjön, Millegarne, 

Gökalv, Skörjesjön, Åsjön, Galtsjön, Ekenäs, Karön, Röabysjön, Karlsnäs 

vid sjöboden. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om skötsel av badplats: 

Saxemara IF – Saxemara inre och yttre badplats. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om skötsel av badplats: 

Backaryds samhällsförening – Skörjesjöns badplats med närområde. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om skötsel av badplats: 

Belganets samhällsförening – Lilla Galtsjöns badplats med närområde. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om skötsel av badplats: 

Eringsboda samhällsförening – Åsjöns badplats. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om skötsel av 

badplatser: Ronneby Handbollsklubb – Millegarne, Gökalv och Ekenäs 

badplatser. 

Delegationsbeslut 2017-09-30 - Uppsägning av avtal om skötsel av badplats: 

Listerby väg och samhällsförening – Slättanäs badplats med närområde. 

Delegationsbeslut 2017-10-03 - Uppsägning av avtal om skötsel av badplats: 

Kuggeboda samhällsförening - Kuggeboda badplats. 

Delegationsbeslut 2017-10-10 - Uppsägning av avtal om nyttjanderätt av 

kiosken i Ronneby sporthall – Ronneby Simsällskap/Ronneby 

handbollsförening. 
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Delegationsbeslut 2017-10-17 – Ronneby OK beviljas ett bidrag för att täcka 

kostnaderna till en annons och busstransport för att genomföra 

Karlsnäsvandringen. 

Delegationsbeslut 2017-09-22 – Sångkören Decibellerna beviljas ett 

arrangemansbidrag om 5 000 kr för dirigentkostnad i samband med Jul Kuli 

Bergslagen. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Peter Lindström (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsbesluten noteras till dagens 

protokoll.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 161 Dnr 2017-000011 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.  

Brunnsbadet – redovisning av fria bad Ronnebys skolor/fritids under skoltid. 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige § 305/2017 – Anhållan om entledigande från uppdraget 

som ledamot i fritid- och kulturnämnden, Carlos Michea (V). 

Kommunfullmäktige § 305/2017 – Fyllnadsval till ny ersättare i fritid- och 

kulturnämnden efter Chatarina Christensson ().  

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 474/2017 – Ansökan om medfinansiering 

– Blekinges först anläggning för fälttävlan, Rid och körsällskapet Sporren. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 475/2017 – Revisionsrapport fritid- och 

kulturnämnden. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 476/2017 – Förslag till ny biblioteksplan 

för Ronneby kommun 2016-2019. 

Kommunstyrelsen § 332/2017 – Delårsrapport 2017-08-31 för Ronneby 

kommun (förvaltningarnas muntliga föredragningar sker måndag 2/10 på 

eftermiddagen vid budgetberedningen). 

Styrgruppen för Översiktsplanen. § 11/2017 

Ärendelogg 2017-10-07.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsärende mm noteras till 

dagens protokoll.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 162 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Christer Leksell (SD) ställer en fråga till förvaltningschef Thomas 

Andersson: vilken vaktmästartjänst har fritid- och kulturförvaltningen 

upphandlat för tillsyn av sjöarna? Ingår tömning av båtarna i Skärsjön? Detta 

har inte fungerat under säsongen. Det är ofta som båtarna är halvfulla med 

vatten. Den 7 oktober var den ena båten till hälften fylld av illaluktande 

vatten som dessutom var grönt av alger, vilket tyder på att den inte blivit öst 

på länge. Om nu fritid- och kulturförvaltningen betalar för denna tjänst 

måsten den skötas bättre! En fiskare som hyr en båt ska inte behöva lägga en 

massa tid på att ösa en båt med ett litet öskar. Bryggorna bör även ses över 

då de är i dåligt skick.  

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att denna tjänst är beställd hos 

tekniska förvaltningen som har i uppdrag att göra tillsyn en gång per vecka. 

Tekniska förvaltningen har dock haft svårt att bemanna denna organisation. 

Ordförande Lena Mahrle (L) tar upp frågan om fritid- och kulturnämndens  

bifall till semipermanent målning på gator i Ronneby med hänvisning till tex 

sevärdheter, turistinformation, järnvägsstation mm, detta är ej genomfört. 

Det ska även stå med i ärendeloggen. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att detta kom mitt i 

omorganisationen av turistverksamheten. Ärendet ska påbörjas.  

Eva-Britt Brunsmo (C) uppmanar att det städas runt sjöar och att båtarna 

som inte är uppmärkta ska konfiskeras. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att detta ligger under tekniska 

förvaltningens område. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ersättarna Christer Leksell (SD) och Eva-Britt 

Brunsmo (C).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att övriga frågor/ärende noteras till 

dagens protokoll 
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Fritid-och kulturnämnden beslutar att notera övriga frågor/ärende till dagens 

protokoll. 

________________ 

 


