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Sammanträdesdatum
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Fritid- och kulturnämnden
Plats och tid

Kallingesalen, kl. 1 3:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild forteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Teo Zickbauer (S)
plats och tid

Stadshuset, fredag 2018-12-21
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lena Mahrle (L), Ordförande
Fredrik Jacobsen (M), 1:e vice ordförande
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani ElAliMazloum (S)
Kranislav Miletic (S)
Mikael Karlsson (S)
Rose-Marie Leksell (SD)
Ronny Pettersson (V)
Catharina Christensson (S)

Tjänstgörande ersättare

Christer Leksell (SD) tjänstgör istället för Tomas Lund (SD)

Övriga näruarande
Ersättare

Rickard Evaldsson (M)

Thommy Persson (S)
Benny Athle (S)
Carina Aulin (SD)
Tjänstemän

sign

Thomas Andersson, förvaltningschef
Christotfer Svensson, kommunsekreterare
Patrik Eberhagen, ekonom $ 169
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Arendelista
$ 168 Dnr 2018-000013 006
Val av justerare

$ 169 Dnr 2018-000121 041
Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
$ 170 Dnr2017-000513 869
Kulturstrategi för fritid- och kulturnämnden
S 171 Dnr2018-000348 109
Aterremiss - Begäran om remissyttrande över medborgarförslag lnför krav på badblöja
$ 172 Dnr 2018-000165 800
lndikationer - Målarbetet fritid- och kulturnämnden
173
Dnr2018-000245
800
$
Blekinge idrottsforbund och ldrottsgalan 2019.........
$ 174 Dnr2018-000061 805
Johannishus Sportklubb - Avslag besluUhinderbana......
$ 175 Dnr2018-000405 8051
Museiföreningen Östra Skånes järnvägar ansöker om bidrag för
tryckning av en bok............
$ 176 Dnr2018-000421 805
Ronneby Ryttarforening - Ansökan om bidrag för inköp av häst för
ridning for barn och vuxna med funktionsvariationer..............
$ 177 Dnr2018-000177 805
Ansökan om föreningsbidrag 201 8 Ronneby Golfklubb .............
$ 178 Dnr 2018-000016 009
lnformation och rapporter .............
$ 179 Dnr2018-000014 002
Delegationsärende
180
Dnr2018-000015 009
$
Delgivningsärenden mm ...........
181
Dnr
2018-000017 009
S
Övriga frågor/ärende ............
$ 182 Dnr2018-000261 040
Budget 2019, plan2020-2021 - Omprövning av medel för medieinköp
för integration/mångku|tur............
$ 183 Dnr2018-000428 001
Överlämnande av allmänna handlingar med anledning av förändrad
organisation...............
$ 184 Dnr 2018-000430 805
Tango Blekinge - Ansökan om arrangemangsbidrag - musikalisk
upplevelse
$ 185 Dnr2018-000431 805
Ronneby ryttarförening .............
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s 168

Dnr2018-000013 006

Val av justerare och förändring av dagordningen
Sammanfattning
Ordftirande Lena Mahrle (L) fiireslår ftlljande ftirändringar av dagordningen:

-

Ärende om omprövning av medel ftir medieinköp ftir
integration/mangkultur läggs till som åirende 15 på dagordningen.

-

Ärende om överlåimnande av allmåinna handlingar med anledning av
ftiriindrad organisation läggs till som åirende 16 på dagordningen.

-

Ärende om bidrag till ftireningen Tango i Blekinge läggs
åirende 17 pä dagordningen.

till

-

Ärende om bidrag till Ronneby ryttarftireningen läggs
18 på dagordningen.

som iirende

till

Beslut
Fritid- och kulturnåimnden godkänner dagordningen samt utser Teo
Zickbauer (S) till att jåimte ordftirande justera dagens protokoll.

som
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Ekonom isk

Dnr 2018-000121 041

u

ppföljn i ng/Anslagsförbrukni ng

Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Patrik Eberhagen
presenterar resultaträkning ftir nåimnden per 2018-ll-29, utfallen av olika
investeringsproj ekt samt en bidragssammanställning ftir 20 I 8.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordfiirande

Lena Mahrle (L), Teo Zickbauer (S), Ronny
Pettersson (V), Christer Leksell (SD), Thommy Persson (S) och Benny Athle

(s).

Yrkanden
Ordftirande Lena Mahrle (L) yrkar på att godkiinna och notera den
ekonomiska uppftiljningen till protokollet.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturnåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturnåimnden godkåinner och noterar den ekonomiska
redovisningen till protokollet.

Exp:

Förvaltningschef, Thomas Andersson
Ekonomienheten, Patrik Eberhagen
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s 170

Dnr 2017-000513 869

Kulturstrategi för fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden har beslutat att ge ftirvaltningen i uppdrag attta
fram en kulturstrategi som syftar till en god samordning av kultursatsningar
samt att kulturella och konstnzirliga inslag ska bidra till att stärka
kommunens identitet. Strategin ska tas fram med tydliga inslag av
medborgardialog och dialog med kulturproducenter, kreativa näringar,
akademier och övriga niiringsliv. Kulturstrategin ska enligt uppdraget vara
klar innan halvårsskiftet 2018.
Processen med att taftam en strategi har under året stannat av på grund av
en långtidssjukskrivning. En delrapportering till nämnden skedde i juni.
Nämnden beslutade i september att tillsätta en styrgrupp med målet att kunna
presentera en kulturstrategi till årsskiftet 2018-19.

atttafram och presentera ett ftirslag
på en kulturstrategi under 2018 har styrgruppen valt att tillftilligt pausa
arbetet gällande dialogmöten med intressegrupper samt erforderlig
remisshantering. Förslag på kulturstrategi har däremot tagit heinsyn till de
dialogmöten som tidigare genomft)rts. Styrgruppen har under hösten arbetat
fram en kulturstrategi i form av ett grunddokument med rekommendationer
ftir ett fortsatt arbete.
På grund av tidsbegrlinsningen avseende

Bedömning
Kulturstrategin kan som verktyg och styrdokument sttirka Fritid och
kulturntimndens och ftirvaltningens arbete. Strategin anger inriktningar,
prioriteringar och strategier ftir området och ska vara vägledande vid
framtagande av exempelvis må1, verksamhetsbeskrivningar, handlingsplaner,
taxor och bidragsbeståimmelser, samt i den operativa verksamheten.
Kulturstrategin är utformad ftjr att initialt endast gälla ftir Fritid och
kulturnämnden och ftirvaltningen. Strategin belyser dock nämndens vilja
avseende samarbete med andra nämnder i kommunen.
Då processen avseende dialogmöten och remisshantering har pausats åir
kulturstrategin i behov av fortsatt arbete ftir utveckling och revidering.
Rekommendationer ftir fortsatt arbete anges i strategin och ftiljer nedan:
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Utökad och fortsatt dialog med berörda kulturproducenter, ftirvaltningar,
invånare, kreativa nåiringar, akademier och övriga nåiringsliv gällande
utveckling av kulturstrategin.
Erforderlig remisshantering till berörda organisationer, ftireningar och
nåimnder, vars synpunkter sedan ska tas hiinsyn till i kommande revidering
av utformning och innehåll.
För att kulturstrategin på sikt ska genomsyra hela Ronneby kommun och alla
dess verksamheter bör reviderad kulturstrategi lyftas som ett ftirslag till
kommunfullmiiktige.
Ta fram och utforma en lättläst och grafiskt tilltalande utgåva av
kulturstrategin.

Kulturstrategin med rekommendationer ftir det fortsatta arbetet bör låimnas
över ftir vidare hantering i den nya Teknik, fritid och kulturnåimnden.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att antakulturstrategi ftir Fritid och
kulturnåimnden.

Deltar i debatten
I debaffen deltar ordftirande Lena Mahrle (L), Ronny Pettersson (V), Peter
Lindström (RP) och Fredrik Jacobsen (M).

Yrkanden
Ronny Pettersson yrkar på att fritid- och kulturnämnden beslutar attläta
ftireliggande ftirslag till kulturstrategi utgöra remissunderlag till det framtida
arbetet.

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjåinsteftirslaget.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirda yrkanden och
finner att fritid- och kultumämnden bifaller tjtinsteftrslaget.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden antar kulturstrategi fttr fritid- och kulturniimnden.

Exp:

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
Fritid- och kulturftirvaltningen, Niklas Lundin

Utdragsbestyrkande
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$

171

Dnr2018-000348 109

Aterremiss - Begäran om remissyttrande över
medborgarförslag - Inför krav på badblöja
Sammanfattning
Ett medborgarftirslag har lämnats in om krav på badblöja ftir icke "tona"
barn på samtliga badanläggningar i Ronneby, då badblöjan minskar risken
ftir sanering av bad och ökar hygienen. Kommunfullmåiktige har remitterat
medborgarftirslaget till fritid- och kulturniimnden fiir vidare hantering.

Bedömning
I dagsläget finns ingen uppmaning eller krav på badblöja på badanläggningar
i Ronneby kommun. På Brunnsbadet och Ronneby sporthall finns badblöjor
till ftirsäljning, dock ej i Kallinge simhall.
I Karlshamns kommun finns uppsatta hygienregler ftir simhall där det tydligt
framgår att blöjbarn ska anviinda badblöja eller vadderad blöja, badblöja
finns också till ftirsäljning. I Olofströms kommun finns regler om att
badblöja ska anviindas ftir barn under tre år samt ftir bam som har problem
att kontrollera sina behov.
En incident i form av fekalier i vattnet innebiir ett behov av sanering. För
normalstora eller större bassåinger resulterar detta i ökad klorering. För
mindre bassänger är ett alternativ att byta ut allt vatten. Vid en incident ska,
enligt Smittskyddsliikaren i Stockholm Läns Landsting som kompletterar
Socialstyrelsens allmänna råd om basstingbad, allt badande avbrytas och
bassåingen kloreras. Beroende på incidentens omfattning kan klorering
innebära en hrijning av klorhalten under 30 minuter eller att bassåingen
chockkloreras i minst 8 timmar. Under den tid saneringen pågår ska
badanläggningen hålla stiingt.
Resultatet av en incident på Ronneby kommuns badanläggningar skulle
friimst innebåira ökad klorering. I de fallen skulle det medftira en extra
kostnad ftir klor, personal och uteblivna intäkter ftir den tid badanläggningen
tvingas ståinga under saneringen. Hur mycket klor som går åt beror på
incidentens omfattning och vattnets tidigare värden

Förslag till beslut
Fritid- och kultumåimnden beslutar som yttrande att bifalla ftirslaget om att
inftira krav på badblöja. Fritid- och kulturfiirvaltningen gör ett tillägg i
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ordningsregler ftir samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande
krav på att blöjbarn och personsr som har problem att kontrollera sina behov
ska använda badblöja eller vadderad badbyxa.

Beslut
Fritid- och kulturnåimnden ftireslår kommunfullmäktige att bifalla
medborgarftirslaget om att inftira krav på badbölja. I och med detta uppdras
fritid- och kulturftjrvaltningen att göra ett tillägg i ordningsregler ftir
samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande krav på att blöjbarn
och personer som har problem att kontrollera sina behov ska använda
badblöja eller vadderad badbyxa.

Exp:
Kommunfullmtiktige

Fritid- och kulturftirvaltningen, Niklas Lundin

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000165 800

lndikationer - Målarbetet fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
I den vy som nåimndens ledamöter kan se framkommer

de beslutade målen
samt ftirslag på målindikatorer ftir Fritid- och kulturft)rvaltningen.

Övergripande mål fran fullmäktige är "Bra kultur och fritidsutbud". Detta
mål konkretiseras sedan genom nämndens mål. Fritid- och
kulturftirvaltningen har ftir dessa nämndmål tagit fram ftirslag på indikatorer
Utifrån det övergripande målet har fullmåiktige även formulerat en indikator
som åir kopplat till kommunens medborgarundersökning.

Bedömning
Fritid och kulturnåimnden har ej beslutat om målftir biblioteksverksamheten
2019-2020. För att täcka upp hela nåimndens ansvarsområde ftireslås
indikatorer kopplat till mål som formulerats i tidigare antagen
Biblioteksplan.
Utgångspunkt ftir formulering av målindikatorer är att dessa ska vara
mätbara och om möjligt utgå ifran befintlig statistik. I de fall dåir statistik
varit tillgiinglig ftir 2018 har målvåirden formulerat utifrån denna. I annat fall
har målvåirden formulerats utifrån statistik från2017.
Avseende formulering av målindikatorer har bedömningar och
avgråinsningar gjorts av ftlrvaltningen. Kommentarer nedan avser
formulerade målindikatorer och målvåirden.
a

Mål: Bredda idrotten - öka antalet unika utövare bland ungdomar
i fiireningslivet.
Indikator: Antal unga, 7-25 är, medlemmar ftir samtliga registrerade
idrottsftireningar i kommunen. Målvrirde : 4400
Kommentar: Statistikunderlag håimtas fran ftlrvaltning ftir respektive
idrottsftirening som finns registrerade i kommunen. Det finns dock en
risk att statistiken blir missvisande på grund av att en unik person kan
vara medlem i flera ftireningar.

a

Mål: I nuläget mäta jämställdheten mellan pojkar och flickor
totalkostnaden flir idrottsaktiviteter.

1

1(3e)

Sida

ffi

SAMMANTRADESPROTOKOLL
2018-12-11

KOMMUN

Fritid- och kulturnämnden

Indikator: Mätning av total procentuell ftirdelning av floreningsbidrag
som går till flickor och pojkar. Målvåirde: I
Kommentar: Statistik ftir pojkar och flickor,7- 25 ar, i form av
deltagartillf;illen ställs i relation till utbetalt bidrag ftir respektive
ft)rening. Ledare 13-25 år riiknas inte med då denna statistik ej finns
uppdelad på kön.

a

Mål: Öka antalet besök på alla våra fritidsgårdar med 10 7o
årligen.

Indikator: Totalt antal besökare på fritidsgardar. Målvärde: 15530
Kommentar: I statistik ser ftrvaltningen till både kommunens egna
fritids gårdar och ftireningsdrivna fritidsgårdar.

o

Mål: Fritidsgårdsverksamhetenskarsom mötesplatsverksamhet,
bidra till att minska ojämlikheterna mellan landsbygd och
centralorten.

o
o

Indikatorer:
Procentuell ftirdelning avseende öppettider ftir fritidsgårdar mellan
centralort och landsbygd. Målvrird e: 68132
Procentuell ftirdelning avseende besökare ftir fritidsgårdar mellan
centralort och landsbygd. Målviir de: 68132
Kommentar: Öppettider och besöksstatistik ställs i relation till
målgruppens geografi ska spridning fiir centralort/landsbygd som under
2018 tu 68132. Till centralort råiknas tätort ftir Ronneby och Kallinge.
Statistik skall inkludera både kommunala och ftireningsdrivna
fritidsgårdar.

o

Mål: Förvaltningen ska under 2019 återkomma med fiirslag i
bidragssystemet som underlättar/tillmötesgår fiireningarnas behov
av tidigare beslut om beviljande av ftireningsbidrag.
Indikator: Reviderat ftirslag av bidragsystem. Målvåirde: 1
Kommentar: Ingen.

a

Mål: Våra anläggningar ska hålla en hög kvalitet och vara
välskötta av en väl fungerande vaktmästarorganisation.
Indikator: Nöjd-Medborgar-Index (NMD gällande medborgarnas
bedömning och upplevelse av kommunens idrotts- och
motionsanläggningar. Målvärde: 59
Kommentar: Vi avgråinsar indikatorn att endast omfatta idrotts- och
motionsanläggningar och utgår ifran kommunens
medborgarundersökning som genomftirs vartannat år.

12(3e)

ffi

Ronneby

Sida

sem nlRrurnÄD ESPRoToKoLL
2018-12-11

Fritid- och kulturnämnden

o

o
o

Mål: Regionalt centrum tiir samtidskonst
I sin strävan a;tt utgöra Regionens konstresurscentrum ska
Kulturcentrumo i samverkan med Region Blekinge, stimulera till
att konstnärer, med olika konstinriktningar, ftirlägger en del av
sin skaparverksamhet till Ronneby.
Indikatorer:
Antal bild- och formkonstnåirer som har ftirlagt programverksamhet till
verksamheten Kulturcentrum. Målvåirde: 1 7
Antal programverksamheter ftirlagda till verksamheten Kulturcentrum.
Målvåirde:37
Kommentar: Verksamhet som har finansierats av externa medel under
2018 är ej medrtiknade i uppsatt målvärde fttr 2019. Därav åir
målvärden ftir 2019 lägre än utfall ftir 2018.

o

Mål: Under den tid vistelsen pågår eller som ett resultat av
vistelsen ska berörda konstnär uppmuntras att bjuda in regionens
invånare, främst barn och ungdom, att delta i skapandet.

o

Antal aktiviteter med bild- och formkonstnärer på verksamheten
Kulturcentrum riktat till allmtinheten. Målvärde: 35
Antal aktiviteter med bild- och formkonstnärer i verksamheten
Kulturcentrum riktat till barn och unga. Målvärde: 15
Kommentar: Verksamhet som har finansierats av externa medel under
2018 är ej medräknade i uppsatt målvåirde fttr 2019. Dåirav åir
målvåirden ftir 2019 lägre än utfall ftir 2018.

o

o

Indikatorer:

Mål: Utställningsverksamhet
Kulturverksamheten ska årligen presentera minst två
internationella, två nationella samt två regionala/lokala
utställningar med olika konstriktningar. Utställningarna ska ha
hög kvalit6 och med ftirdel involvera besökarna i ett skapande.
Indikator: Antal utställningar med yrkesverksamma bild- och
formkonstnärer på Kulturcentrum. Målvåirde: 12
Kommentar: Utfall och ftirdelning avseende utställningar ska belysas
på lokal/regional, nationell och internationell nivå i kommande analys.

a

Mål: Lokal resurs
Kulturcentrum ska aktivt bidra till att stimulera det lokala
kulturlivet genom att bidra med såväl sin kompetens som med sina
fysiska resurser.

srgn
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Indikator: Antal lokala organisationer, kulturutövare och andra som
har fätt stöd av Kulturcentrum i form av kompetens eller fysiska
resurser. Målvärde:25

Kommentar: Ingen.
Indikatorer med kommentarer utifran mål i antagen Biblioteksplan:

o

Mål: Erbjuda ett bra mediebestånd med målet att öka antalet
utlån av fysiska medier och e-medier.

Indikatorer:

o
o
o

Antal utlån av fysiska medier. Målviirde: 170150
Antal utlån/nedladdningar av e-medier. Målvåirde: 4000
Nöjdhetsgrad när det gäller bibliotekets medieutbud. Målvärde: 80%
Kommentar: Utfall och ftirdelningen avseende utlån ftr barn- och
vuxenmedier ska belysas i kommande analys.

e

Mål: Utöka antalet aktiviteter på biblioteken och därmed öka
antalet besökare.

Indikatorer:

o
o
o

Antal aktiviteter på biblioteken. Målvrirde: 460
Antal biblioteksbesökare totalt. Målviirde: 136 500
Nöjdhetsgrad när det gäller anordnade aktiviteter. Målvrirde: 80%
Kommentar: Utfall och ftirdelningen avseende aktiviteter fiir
barn/familj och vuxna ska belysas i kommande analys.

o

Mål: Stimulera till ökat läsande bland barn och unga, genom att
utöka antalet läsfrämjande aktiviteter (Itirlagda framfiir allt
utanfiir skoltid).
Indikatorer:

o
o

Antal läsfrämjande aktiviteter ftir bam och unga: 400
Antal utlån av fysiska barnmedier: Målvtirde: 88450
Kommentar: Målvärdet åir baserat på en ökning avseende
läsfråimjande aktiviteter för barn och unga med undantag ftir aktiviteten
"bokprat ftir skolklasser" som successivt kommer att minska eftersom
en stor del av dessa kommer att genomftras inom
Utbildningsftirvaltningens skolbiblioteksverksamhet.
Samtliga mål och indikatorer iir inlagda i Stratsys.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturniimnden beslutar att godkänna förslag på målindikatorer
ftir Fritid- och kulturftjrvaltningen 2019-2020.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftirande Lena Mahrle (L), Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Catharina Christensson (S) och Peter Lindström (RP).

Yrkanden
Ordftirande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjåinsteftirslaget med
ftiråindringen att mål 5, " Förvaltningen ska under 2019 återkomma med
ftirslag i bidragssystemet som underlättar/tillmötesgår ftireningarnas behov
av tidigare beslut om beviljande av ftireningsbidrag" stryks.
Peter Lindström (RP) yrkar bifall

Propositionsordning

till

Lena Mahrles (L) yrkande.

1

Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på eget ändringsyrkande och
finner att fritid- och kulturnåimnden bifaller detsamma.

Propositionsordning 2
Ordfiirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på resterande del av
tjiinsteftirslaget och finner att fritid- och kulturnåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturnåimnden godkåinner ftirslag på målindikatorer fttr fritidoch kulturftirvaltningen 2019-2020 med ftiriindringen att mål 5, "
Förvaltningen ska under 2019 återkomma med ft)rslag i bidragssystemet som
underlättar/tillmötesgår föreningarnas behov av tidigare beslut om beviljande
av ftireningsbidrag" stryks.

Exp:

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
Fritid- och kulturftirvaltningen, Niklas Lundin
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Dnr2018-000245 800

Blekinge idrottsförbund och Idrottsgalan 2019
Sammanfattning
Blekinge Idrottsftlrbund ansöker årligen om ett bidrag till den arligt
återkommande idrottsgalan.20lg äger den rum fredagen den 1 februari.
Ansökan är i år liksom ftiregående år 25 000 kr. I detta ingår att Kommunen
står som samarbetspartner samt att 8 platser reserveras till kommunen. Galan
äger rum i Ronneby på Blekinge Convention Center. På tjiinstemannanivå
har ftirslaget till beslut varit att avslå det ekonomiska stödet. Nämnden har
dock de senaste två åren beslutat att bevilja den begärda summan på 25 000

k.

Bedömning
I bidragsreglerna punkt 2.5 finns definierat vilka föreningar som inte beviljas
bidrag. Blekinge idrottsftlrbund tillhör denna kategori.
I punkt 2.6 stär dock: Fritid och kulturnåimnden kan, efter prövning i enskilt
fall och om särskilda skäl ftireligger, göra undantag från de allmiinna
bestämmelserna om det är av stor vikt ftir kommunen och/eller ftireningen.
Med tanke på att nämnden beviljat 25 000 kr de senaste två åren och att
undantagsklausulen kan åberopas ftirslår ftirvaltningen att det begärda stödet
beviljas. Noteras bör att Blekinge Idrottsfiirbund årligen får ett stöd på
120 000 kr enligt en årlig överenskommelse.

Förslag till beslut
Fritid och kulturniimnden beslutar bevilja ett ekonomiskt st<id till Blekinge
Idrottsftirbund på 25 000 kr ftir Idrottsgalan 2019. Blekinge Idrottsftirbund
fakturerar fritid och kulturftirvaltningen i december 2018.

Deltar idebatten
I debatten deltar ordftlrande Lena Mahrle (L), Ronny

Petersson (S), Christer
Leksell (SD), Fredrik Jacobsen (M), Teo Zickbauer (S), Peter Lindström
(RP), Mikael Karlsson (S) och Thommy Pettersson (S).

Yrkanden
Ronny Pettersson (V) yrkar avslag med motiveringen att arrangemanget inte
bör ses som stor vikt ftir kommunen.
Christer Leksell (SD) och Peter Lindström (RP) yrkar avslag.
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Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjåinsteftirslaget i sin helhet.
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjiinsteftirslaget med ftiriindringen att
nåimnden och ftirvaltningen avstår från de sex stycken fria platserna som
erbjuds kommunen.

Propositionsordning

1

Ordftrande Lena Mahrle (L) konstaterar att det ftireligger tre ftirslag.
Tjåinsteftirslaget, på vilket Fredrik Jacobsen (M) yrkat bifall. Teo Zickbauers
yrkande om att bevilja ett bidrag om 25 000 kronor men avstå de sex
friplatser som erduds kommunen, samt Ronny Petterssons (V) m.fl. yrkande
att avslå Blekinge idrottsftirbunds hemställan om bidrag pä25 000 kronor.
Ordft)randen ställer proposition på de tre ftirslagen, bifall mot avslag, och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredrik Jacobsens (M) yrkande.
Omröstning begärs.

Propositionsordning 2
ordftirande Lena Mahrle (L) ställer kontraproposition på Teo Zickbauers (S)
yrkande mot Ronny Petterssons (V) m.fl. yrkande, bifall mot avslag, och
finner att fritid- och kulturniimnden bifaller Teo Zickbauers (s) yrkande som
motfiirslag till Fredrik Jacobsens (M) yrkande.
Omröstning begärs och ftilj ande propositionsordning fastställs

:

De som önskar bifalla Ronny Petterssons (V) m.fl. yrkande röstar ja.
De som önskar bifalla Teo Zickbauers (S) yrkande röstar nej.

sign

t/t
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Omröstningsresultat

1

Efter ftiretagen omröstning, i enlighet med nedan, avges fyra (4) ja-röster,
åtta (8) nej-röster och en avstår, varefter ordfiirande finner att Teo
Zickbauers (S) yrkande utgör motftirslag till Fredrik Jacobsens (M) yrkande.

Namn

Ja

Avstår

Nej

Lena Mahrle (L)

X

Fredrik Jacobsen (M)

x

Theo Zickbauer (S)

X

Christer Stenström (M)

x
x

Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)

X

x
x
x
x

Amani El-Ali (S)
Kranislav Miletic (S)

Mikael Karlsson (S)
Catharina Christensson (S)

Christer Leksell (SD)*

x
x

Ros-Marie Leksell (SD)

X

Totalt

4

Ronny Pettersson (V)

*

I

8

Ersättare

Omröstningsresultat 2
Den omröstning som begåirdes under propositionsordning
genomftiras.

I

ska nu

De som önskar bifalla Fredrik Jacobsens (M) yrkande röstar ja.
De som önskar bifalla Theo Zickbauers (S) yrkande röstar nej.

Efter ftiretagen omröstning i enlighet med nedan, avges fyra (4)ja-röster, sju
(7) nej-röster och tre (3) avstår, varefter ordftirande finner att fritid- och
kulturnåimnden bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande.

Utdragsbestyrkande

18(3e)

Sida

ffi

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

2018-12-11

KOMMUN

Fritid- och kulturnämnden

Namn

Avstår

Nej

Ja

x

Lena Mahrle (L)

Fredrik Jacobsen (M)

X

x

Theo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)

X

Anders L Petersson (C)

x

Peter Lindström (RP)

X

Amani El-Ali (S)

X

Kranislav Miletic (S)

X

Mikael Karlsson (S)

x

Catharina Christensson (S)

X

Ronny Pettersson (V)

X

x
x

Christer Leksell (SD)*
Ros-Marie Leksell (SD)

Totalt
*

3

7

3

Ersättare

Beslut
Fritid och kulturnåimnden beviljar ett ekonomiskt stöd till Blekinge
Idrottsftirbund på 25 000 kr ftir Idrottsgalan 2019. Blekinge Idrottsftirbund
fakturerar fritid och kulturfiirvaltningen i december 2018.
Fritid- och kulturnämnden avstår fran de sex friplatserna som kommunen
erbjuds i och med detta.

Reservation
Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet och liimnar ftlljande
motivering:
Eftersom det klart och tydligt framgår av bidragsreglerna att Blekinge
Idrottsftirbund tillhör den kategori som inte iir berättigade till bidrag, yrkar
SD Ronneby pä att bidragsansökningen fran Blekinge Idrottsftirbund skall
avslås. I punkt 2.6 ibidragsbestämmelsema står att Fritids och
Kulturniimnden kan efter prövning i enskilt fall och om särskilda skal

1
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ftireligger, göra undantag om det åir av stor vikt ftir kommunen eller
ftireningen. Att niimnden2 år på rad frangått gällande bestiimmelser åir
knappast skäl att åter begå sarnma fel. Att Blekinge Idrottsftrbund nu
dessutom flyttat fran kommunen utgör ytterligare skäl att avslå ansökan.
Ingen annan kommun i Blekinge ger något bidrag till denna tillställning, så
varftir skall då Ronneby göra det, då det dessutom strider mot våra egna
bidragsregler.
j

Exp:

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
Blekinge Idrottsftirbund

sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr2018-000061 805

s 174

Johannishus Sportklubb - Avslag besluUhinderbana
Sammanfattning
Den 7 september 2018 har en ansökan kommit in från Johannishus
sportklubb om att bygga en hinderbana med ett belopp om 20 000 kr. En
hinderbana bestående av 17 olika delar med olika svarighetsgrad som passar
olika åldrar fiir att skapa en samlingsplats ftlr byborna att utöva
vardagsmotion, men även träningsgrupper ftir barn, ungdomar och redan
aktiva fotbollsspelare.

Bedömning
Med hiinsyn till

vara medel ftir bidrag på fritid- och kulturnämnden ån 2018
finns inte utrymme att kunna ge det stödet. Däremot anser ftirvaltningen att
investeringen iir bra och det åir viktigt att kunna stimulera vardagsmotionen
hos olika åldersgrupper.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturniimnden beslutar att avslå ärendet. Nämnden ställer sig
positiv till ansökan men med nuvarande budget kan inte bidraget beviljas
utan ftireningen utmanas att komma in med ny ansökan inftir år 2019 när
bidragsbudgeten är fastställd.

Deltar i debatten
I debatten deltar Fredrik

Jacobsen

(M) och Peter Lindström (RP).

Yrkanden
Fredrik Jacobsen (M) yrkar pä att bevilja Johannishus sportklubb bidrag om
20 000 kronor ftir bygge av en hinderbana.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturniimnden bifaller detsamma.

sign
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Beslut
Fritid- och kulturnåimnden beviljar Johannishus sportklubb 20 000 kronor
bidrag ftir bygge av en hinderbana.

Exp:
Johannishus sportklubb
)

Fritid- och kulturftlrvaltningen, Thomas Andersson
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Utdragsbestyrkande
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Dnr 2018-000405 8051

Museiföreningen östra Skånes järnvägar ansöker om
bidrag för tryckning av en bok
Sammanfattning
Museifiireningen Östra Skanes järnvägar har den I 1 november 2018 låimnar
in en ansökan avseende tryckningskostnad av boken Blekinge Kustbana efter
breddningen på 3 500 kr. Bidraget kommer att sökas fran samtliga
kommuner låings kustbanan samt fran Blekinge Museum. Boken beråiknas
trycks under slutet av 2018 eller i början av 2019.

Bedömning
Vara medel åir avsedda ftir ftireningsverksamhet som fiiljer våra
bidragsregler. Fritid- och kulturftirvaltningen bedömer att det ej finns stöd
ftir bidrag till tryckning av bok ivärabidragsregler

Förslag till beslut
Fritid-och kulturftirvaltningen beslutar att avslå åirendet.

Beslut
Fritid- och kulturnåimnden avslår Museiftirening Östra Skanes jåirnvägars
ansökan om bidrag.

Exp:

Museiftireningen Östra Skanes jåirnvägar

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
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Dnr 2018-000421 845

Ronneby Ryttarförening - Ansökan om bidrag för inköp
av häst för ridning för barn och vuxna med
funktionsvariationer
Sammanfattning
Ronneby Ryttarftirening har den 9 november 2018 lämnat in en ansökan
avseende inköp av en handikapphäst på 30 000kr. Det finns en ökande
efterfrågan på ridlektioner ftlr båda vuxna och ungdomar med olika
funktionsvariationer som ftireningen vill tillgodose

Bedömning
Fritid- och kulturftirvaltningen bedömer att det inte är rimligt att bevilja
bidraget på 30 000 kr med htinsyn till fiirvaltningens medel som åir avsedd
ftir ftireningsverksamhet som ftiljer ftirvaltningens bidragsregler

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnåimnden beslutar att ge avslag för ansökan om inköp av en
handikapp häst på 30 000 kr.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Lena Mahrle (L), Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP) och Fredrik Jacobsen (M).

Yrkanden
Theo Zickbauer (S) m.fl. yrkar bifall till Ronneby Ryttarftirenings ansökan
om bidrag ftir inköp av häst ftir ridning ftir barn och vuxna med
funktionsvariationer om 30 000 kronor.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kultumiimnden bifaller detsamma.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Fritid- och kultumämnden beviljar Ronneby Ryttarftirenings ansökan om
bidrag på 30 000 kronor ftir inköp av häst ftir ridning ftir barn och vuxna
med funktionsvariationer.

Exp:
Ronneby Ryttarftirening

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
Ekonomienheten, Patrik Eberhagen

Utdragsbestyrkande
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Dnr 201 8-0001 77 805

Ansökan om föreningsbidrag 2018 Ronneby Golfklubb
Sammanfattning
Ronneby Golfklubb har den 7 november 2018 lämnat in en ansökan
avseende investeringsbidrag och ansökt om ett bidrag pä40 000 kr fttr
renovering av tee (3st) och ett bidrag på 50 000 kr fiir renovering av
6ntretak.

Till följd av den hårda sommaren har en hel del markytor dött samt uppstått
läcka i öntretaket.
Bedömning
Fritid- och kulturftirvaltningen bedömer att det rir rimligt att totalt bevilja
40 000 kr ftir renovering av 6ntretak.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturniimnden beslutar att bevilja ett bidrag pä 40 000 kr
Ronneby Golfklubb fiir renovering av öntretak.

till

Följande ledamöter deltar inte i behandlingen av ärendet på
grund av jäv
Ronny Pettersson (V).

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Lena Mahrle (L), Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M) och Mikael Karlsson (S).

Yrkanden
Theo Zickbauer (S) m.fl. yrkar päatt bevilja Ronneby Golfklubb 90 000
kronor i fiireningsbidrag.

Propositionsordning
Ordfiirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kultumiimnden bifaller detsamma.

sign
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Beslut
Fritid- och kulturnåimnden beviljar Ronneby Golfklubb 90 000 kronor
ftireningsbidrag.

Exp:
Ronneby Golfklubb

--)

Ekonomienheten

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson

]

I

srgn

i

27(3e)

Sida

ffi

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL

2018-12-11

KOMMUIII

Fritid- och kulturnämnden

s 178

Dnr 2018-000016 009

lnformation och rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson låimnar ftilj ande information:

-

Avtal Kuggeboda samhällsftirening
ramp

till

-

gymnastiksal, lekplats och

badplats.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Lena Mahrle (L), Anders L Petersson (C) och
Fredrik Jacobsen (M).

Yrkanden
Ordftirande Lena Mahrle (L) yrkar på att notera informationen
protokollet.

till

Propositionsordning
Ordfiirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturnåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturniimnden noterar informationen till protokollet.

Exp:

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
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Dnr 2018-000014 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Påirmen

ftir delegationsåirende cirkulerade under mötet.

Delegationsbeslut 2018-l l-27 - Skottårsorkestern beviljas 10 000 kr i
arrangemangsbidrag ftir konsert med Malen Lazlo. Bidraget omftirdelas från
årets bidragsbudget och utbetalas senast 2018-I2-3L bidrag

Yrkanden
Ordftirande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsåirendet noteras till dagens
protokoll.

Propositionsordning
Ordfiirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturntimnden bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden noterar återrapporterade delegationsbeslut
protokollet.

Exp:

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson

Utdragsbestyrkande
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Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Piirmen ftir delgivningsåirenden mm cirkulerade

-

under mötet.

Protokollsutdrag:
Kommunstyrelsens arbetsutskott 5 45712018 - Ansökan om stöd
Idrottsgalan 2019, Blekinge Idrottsftirbund.
Kommunstyrelsens arbetsutskott $ 485/2018 - Besvarande av
medborgarftirslag - Bredare båtplatser och länger y-bommar i
Ekenäs.
Kommunstyrelsens arbetsutskott $ 48612018 - Besvarande av
medborgarft)rslag - Förslag till lösningar från båtägare som ha
båtplats i Ekenäs, tex låsbara grindar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott $ 48712018 - Besvarande av
medborgarftirslag - Förslag till lösningar från båtägare som har
båtplats i Ekenäs.
Kommunstyrelsen 5 34412018
Luciafirande.

-

Kommuntullmåiktige $ 29212018
Ronneby kommun.

Ronneby Simsällskap

-

-

Budget 2019 plan2020-2021 for

-

Kommunfullmäktige $ 29412018 - Förslag till ny politisk
organisation.

-

Kommunfullmåiktige S 29512018 - Förslag till ny
ftirvaltningsorganisation.

-

Kommunfullmåiktige $ 31412018
fritid- och kulturnämnden.

-

till

-

Förslag

till taxor och avgifter fiir

Ärendelogg 2018-12-10.

Deltar i debatten
I debatten deltar Amani El-Ali Mazloum (S).

Yrkanden
Ordftirande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsåirende mm noteras
dagens protokoll

till
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Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfldrt yrkande och
finner att fritid- och kulturniimnden bifaller detsamma

Beslut
Fritid- och kulturnåimnden noterar åirendet till protokollet.

't

Exp

Akten
)

l
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Dnr 201 8-00001 7 009

övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Amani El-Ali (S) ställer

en fråga med anledning av lokal

ftir grupp 49.

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att ett byte fran massmanska
kvamen till slöjdhuset har diskuterats.

Beslut
Fritid- och kulturnämnden noterar frågan och svaret till protokollet.
Exp:
Amani El-Ali

Fritid- och kulturftlrvaltningen, Thomas Andersson

Utdragsbestyrkande
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Dnr2018-000261 040

Budget 2019, plan 2020-2021 - Omprövning av medel
för medieinköp för integration/mångkultur
Sammanfattning
Enligt Alliansens budgetförslag ftir 2019 ftireslås en omprövning av medel
inom balanskonto "flykting". Inom balanskontot finns 100 000 kronor
avsatta ftir inköp av medier med fokus på integration/mångkultur (Bul6,
FKN KF$200/05). Medlen ligger i biblioteksenhetens budget under
medieinköp, ett anslag/bidrag som funnits i budget sedan 2005.

Bedömning
Enligt bibliotekslagens femte paragraf ska biblioteken i det allmänna
biblioteksväsendet ägna såirskild uppmiirksamhet åt de nationella
minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, genom att
erbjuda litteratur på språk dåir behov finns samt på svenska och lättläst
svenska.
Sedan 2005 har biblioteksenheten i Ronneby kommun haft 100 000 kronor i
extra stöd från centrala medel i kommunen, ftir inköp av medier med fokus
på integration och mangkultur, i början som ett bidrag och från 2016 inlagti
bibliotekets mediabudget. Anslaget ftirdelas ungeftir till hälften av
medieinköp till barn och unga och hälften till inköp av vuxenmedier.
Förutom att anslaget används ftr inköp av t ex engelsk skönlitteratur ftir
unga och vuxna och till en databas med tillgang till dagstidningar v?irlden
över (Library Press Display), har det framftir allt anvåints utefter efterfrågan

och behov nåir det gäller kommunplacerade asylsökande och invandring, diir
de senaste åren varit en stor efterfrågan på media på arabiska, persiska och
dari. Men, anslaget används även till inköp av språkkurser och
språkutveckling ntir det gäller det svenska språket, lexikon och lättläst
litteratur på svenska fiir såväl barn som vuxna, som även t ex kan handla om
hur det svenska samhället fungerar. Den fråimsta ingången till en lyckad
integration iir att kunna förstå och prata det inhemska språket.
Dels på grund av bibliotekslagens utformning och dels det behov som
fortfarande finns i Ronneby kommun av nu gällande och framtida
integrationsarbete, kan vi inte se att en minskning av medieanslaget med
100 000 kronor iir möjlig. Anslaget har stor betydelse ftir bibliotekets
möjlighet att stödja integrationsarbetet och inköpsmöjligheterna sett ur ett
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allmiint perspektiv. Biblioteksenhetens totala medieanslag har i besparingar
inom ftirvaltningen minskat med en tredjedel under en knapp 10-årsperiod.

Förslag till beslut
Att fritid- och kultumämnden beslutar ftireslå kommunstyrelsen besluta
att de 100 000 kronor som finns inom balanskonto "Flykting" ft)r
medieinköp med fokus på integration och mångkultur tillftirs bibliotekets
mediabudget som ett permanent anslag.

Yrkanden
Ordftirande Lena Mahrle (L) yrkar bifall

till tjiinsteftirslaget.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturniimnden ftireslar kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmäktige att de 100 000 kronor som finns inom balanskonto
"Flykting" ftir medieinköp med fokus på integration och mångkultur tillftirs
bibliotekets mediabudget som ett permanent anslag.

Exp:
Kommunstyrelsen

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
Fritid- och kulturftirvaltningen, Therese Emilsson
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Överlämnande av allmänna handlingar med anledning
av förändrad organ isation
Sammanfattning
Vid årsskiftet upphör fritid- och kulturnåimnden som myndighet och deras
ansvarsområden övertas av teknik- fritid- och kulturniimnden. Vården av
fritid- och kulturniimndens allmänna handlingar, som inte överlåimnats till
arkivmyndigheten, bör diirftir övertas av teknik- fritid- och kulturnåimnden.
Enligt arkivlagen $ 15 krävs ett beslut av kommunfullmäktige ftir att en
kommunal myndighet ska kunna avhända sig allmåinna handlingar.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnåimnden ftireslår kommunfullmäktige att samtliga
allmåinna handlingar från fritid- och kulturniimnden som inte iir överlämnade
till arkivmyndigheten 20 1 8-12-3 1 överlämnas till teknik- fritid- och
kulturnåimnden.
Beslutet j usteras omedelbart.

Yrkanden
Ordft)rande Lena Mahrle (L) yrkar bifall

till tjiinsteftirslaget.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturnåimnden bifaller detsamma.

Beslut
Fritid- och kulturnåimnden ftireslår kommunstyrelsen ftireslå
kommunfullmdktige att samtliga allmänna handlingar från fritid- och
kulturnåimnden som inte åir överlåimnade till arkivmyndigheten 2018-12-31
överlåimnas till teknik- fritid- och kulturnåimnden.

Exp

Kommunstyrelsen
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Tango Blekinge - Ansökan om arrangemangsbidrag musikalisk upplevelse
Sammanfattning
En ansökan om fiirhandsbesked gällande bidrag till ftireningen Tango i
Blekinge har inkommit. Skälet till ftlrhandsbeskedet gäller ftir att musiker
från universitetet I Rosario utanftir Buenos Aires ska kunna planera sin
vistelse i Europa med tillräckligt manga evenemang, där Ronneby kommun
kan ingå. Den ansökta summan är 14 200 kr .Se ansökan och bifogad
budget.

Bedömning
Årets budget ligger totalt, nåir det gäller bidragspotten på minus 71 687 kr.
Potten ftir arrangemangsbidrag åir överskriden med 194 000 kr. bedömningen
är att om ett bidrag ska beviljas får denna utbetalas pä2019 års budget.

Förslag till beslut
Fritid och kulturniimnden beslutar bevilja ett arrangemangsbidrag pä 14 200
kr vilken utbetalas pä2019 års budget. Summan reduceras om bidrag från
SISU beviljas samt om kostnader ftir lokaler som beråiknas till 5000 kr kan
subventioneras.

Deltar i debatten
I debatten deltar Ronny

Petersson

(V) och Fredrik Jacobsen (M).

Yrkanden
Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteftirslaget med ftirändringen att
bidraget beviljas och utbetalas på 2018 års budget.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturnåimnden bifaller detsamma.

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Fritid- och kulturnåimnden beviljar ett arrangemangsbidrag pä 14 200 kr
vilken utbetalas på 2018 års budget. Summan reduceras om bidrag från SISU
beviljas samt om kostnader ftir lokaler som beråiknas till 5000 kr kan
subventioneras.

Exp:
Föreningen Tango i Blekinge
Ekonomienheten

Fritid- och kulturftjrvaltningen, Thomas Andersson
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Ronneby Ryttarförening- Ansökan om bidrag för inköp
av foder
Sammanfattning
Ronneby Ryttarftirening har inkommit med ansökan om ett bidrag på
105 000 kronor ftir inköp av foder.
Ansökan i sin helhet:

Beskrivning av verksamheten
Ridskoleverksamhet med aktiviteter ftir vuxna och barn från 5 års ålder och
uppåt. Vi har även en ökande verksamhet ftir bam och vuxna med
funktionsvariationer. Vi bedriver även lowerksamhet.

Vad bidraget ska användas till

Vi

ansöker om bidrag som ska täcka inköp av foder till våra ridskolehästar
som används vid ridskoleverksamheten. Tidigare år har vi skördat eget foder
på den mark som tillhör anläggningen, då har vi fått så mycket foder så att vi
har varit självftirsörjande. Vi har även fått ett visst överskott som har kunnat
säljas till våra uppstallade privathästar. Men detta året har vi inte fatt
tillräckligt med foder till ridskolans hästar, privathästarna har fätt köpa foder
på öppna marknaden, och det måste nu göras även ftir ridskolans hästar.
Orsaken iir den varma och torra solnmaren som har gett en minskad skörd.
Vi beräknar att vi behöver köpa 70 st ensilagebalar å 1500 :-/styck, sa:
105 000 :-.

Yrkanden
Ordftirande Lena Mahrle (L) yrkar bifall

till Ronneby Ryttarftireningens
till ridskolans

ansökan om bidrag på 105 000 kronor ftir inköp av foder
hästar.

Propositionsordning
Ordftirande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att fritid- och kulturniimnden bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kultumiimnden beviljar Ronneby Ryttarftirening 105 000 kronor
bidrag ftir inköp av foder till ridskolans hästar.

Exp:

-)

Ronneby Ryttarftirening

Fritid- och kulturftirvaltningen, Thomas Andersson
Ekonomienheten
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