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§ 117 Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera dagens 

protokoll.  

Förvaltningschef Tomas Andersson önskar lämna information från KS/AU. 

Teo Zickbauer (S) ställer följande övriga frågor: 

1. Har vi ett regelverk för att fördela tider?  

2. Vad säger det i så fall och hur fördelas dessa? 

3. Om inte regelverk finns, på vilka grunder fördelas tider? 

4. Hur tar vi hänsyn till föreningarnas medlemsantal vid fördelning?  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att Teo Zickbauer (S) utses att justera  

dagens protokoll, att förvaltningschef Thomas Andersson lämnar 

information under ärende nr 17 samt att ta upp övriga frågor under ärende  

nr 20.  

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 Teo Zickbauer (S) att justera 

dagens protokoll. 

Godkänna information och övriga frågor enligt ovan. 

________________ 
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§ 118 Dnr 2018-000261 040 

Budget 2019 - ny prioriteringslista 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och systemekonom Patrik Eberhagen 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Vid fritid- och kulturnämndens föredragning av budgetäskanden inför 2019 

gav budgetberedningen nämnden i uppdrag att prioritera sina äskanden i 

rangordning. Denna prioritering presenteras för ledamöterna.  

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Peter Lindström (RP) och Ronny Pettersson (V). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

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 presenterad 

prioriteringslista för fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/Budgetberedningen 
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§ 119 Dnr 2018-000049 041 

Tertialrapport II per 31 augusti 2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och systemekonom Patrik Eberhagen 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Resultatet för budget 2018 visar på en budget i balans. Det procentuella 

utfallet visar att budgeten är förstärkt med drygt 3 miljoner kronor. De medel 

som inte förbrukas ska betalas tillbaka.  

Kapitalkostnaderna kommer att hamna på ett överskott. 

Förvaltningen kommer inte att kunna realisera alla ärenden kopplade till 

investeringarna. Positivt var att förvaltningen fick med samtliga 

investeringar från 2017. 

Även att det finns vakanser visar förvaltningen en budget i balans när det 

gäller personalkostnaderna.  

Deltar i debatten 

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

Petersson (C), Ronny Pettersson (V) och tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att tertialrapport II godkänns. 

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 presenterad tertialrapport II 

per den 31 augusti 2018 och lägga densamma till handlingarna. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 

 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(38) 
2018-09-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 120 Dnr 2018-000070 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2018 Sångkören 
Decibellerna 

 

Handläggare Sherin Shebjamee föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Sångkören Decibellerna ansöker om ett arrangemangsbidrag för Sol, vind 

och vatten. Gästartist: Peter Ljung, Sökt bidrag är 16 710 kr.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden förslås besluta att bevilja ett bidrag om 16 710 kr.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M) och Peter 

Lindström (RP). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Peter Lindström (RP) yrkar att föreningen får ett förlustbidrag om 15 000 kr. 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredrik Jacobsens (M) yrkande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Sångkören Decibellerna ett 

bidrag om 16 710 kr. 

________________ 

Exp. 
Sångkörende Decibellerna 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 121 Dnr 2018-000285 808 

Ronneby Simsällskap - Luciafirande 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby simsällskap påkallande ett möte angående framtida mer permanent 

lösning av luciafirandet i Ronneby kommun. Möte ägde rum den 20 juni 

2018. Föreningen beskrev nuläge och den problematik som de upplever med 

bl a. kostnader för luciamammor och den stora ideella arbetsinsats som krävs 

varje år. På möte deltog också Johan Sandberg, kommunikationschef samt 

Jeanette Rosander, ansvarig för arrangemang i kommunen. (Se 

minnesanteckningar, bilaga till handlingarna).  

Bedömning 

Mötet var överens om att föreningen skulle komma in med en skrivelse som 

beskrev problematiken och med en ekonomisk redovisning.  

För 2018 kvarstår ansvaret för luciafirandet inom och fritid- och 

kulturnämnden. Förening ansöker om bidrag för att kunna täcka sina 

kostnader.  

För 2019 och framåt övergår ansvaret till kommunikation- och 

marknasföringsenheten. Ett avtal arbetas fram för en mer stabil och 

långsiktig lösning.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att 

arrangemanget Luciafirande överförs till kommunikationsenheten fr o m år 

2019.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget 

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 föreslå kommunstyrelsen att 

arrangemanget Luciafirande överförs till kommunikationsenheten fr o m år 

2019. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Ronneby Simsällskap 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 122 Dnr 2018-000338 805 

Ronneby Simsällskap - Ansökan om bidrag för 
Luciafirande 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby Simsällskap har ansökt om bidrag med 50 000 kr den 28 augusti 

2018 för att kunna genomföra luciafirandet i Ronneby kommun. Bidraget 

ska täcka kostnader för 2-3 luciamammor samt lokalkostnader. Föreningen 

har inte tidigare inkommit med ansökning kring detta arrangemang, förutom 

en ansökan för Luciadräkter med en summa på 15 000 kr för Luciafirandet år 

2016 som blev beviljad.  

Bedömning 

Fritid och kulturnämndens bedömer att det är rimligt att bevilja ett belopp för 

årets Luciafirande och förslaget är 30 000 kr. Orsaken är att RSS flaggat för 

kostnader kring arrangemanget samt detta är sista året under fritid och kultur 

förvaltningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett belopp med 30 000 kr till 

Ronneby Simsällskap för Luciafirande 2018.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Anders L Petersson (C), Ronny Pettersson (V), Peter 

Lindström (RP), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S), Carina Aulin (SD), ersättarna Rickard Evaldsson (M) och Mia 

Persson (MP). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Peter Lindström (RP) avslag 

på tjänsteförslaget och att föreningen beviljas ett bidrag om max 50 000 kr 

mot uppvisade av dokument som styrker faktiska kostnader, samt en  

reducering av hyreskostnaden vid ett ev samarrangemang. 

Ronny Pettersson (V) yrkar avslag på tjänsteförslaget och att föreningen 

beviljas ett bidrag om 50 000 kr.  
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Teo Zickbauers (S) yrkande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Simsällskap ett 

bidrag om max 50 000 kr mot uppvisande dokument som styrker faktiska 

kostnader, samt en reducering av hyreskostnaden vid ett ev samarrangemang 

________________ 

Exp. 
Ronneby Simsällskap 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 123 Dnr 2018-000335 805 

Ansökan om extra bidrag till foder Johannishus 
Ryttarförening 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Johannishus Ryttarförening har ansökt om extra bidrag till foder den 29 

augusti 2018 om 120 000 kr. Anledningen till det är årets torra sommar som 

har gett foderbrist i stort sett hela landet, vilket påverkar såväl kvalitet som 

pris. Därmed finns risken att ridskolan hamnra i ekonomiska problem.  

Bedömning 

Med hänsyn till våra medel för bidrag på fritid- och kulturnämnden finns inte 

utrymme att kunna ge det stödet. Däremot anser förvaltningen att det är 

viktigt att kunna stödja kommunens föreningar när behovet finns. 

Förvaltningen föreslår att ärendet vidarebefordras till kommunstyrelsen för 

vidare hantering.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att vidarebefordra ärendet till 

kommunstyrelsen. Nämnden ställer sig positiv till ansökan men med 

nuvarande budget kan inte bidraget beviljas.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Ronny Pettersson (V), Tomas Lund 

(SD), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S), Carina Aulin (SD), 

ersättarna Mia Persson (MP) och Rickard Evaldsson (M). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) m fl yrkar avslag på tjänsteförslaget och yrkar att 

Johannishus Ryttarförening bevilja ett bidrag om 60 tkr år 2018 och 60 tkr år 

2019. 

Ronny Pettersson (V) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) avslag 

på tjänsteförslaget och yrkar att Johannishus Ryttarföreningen beviljas ett 

bidrag, för täckning av merkostnader för foderinköp, upp till 120 tkr. 
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredrik Jacobsens (M) yrkande 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes: 

Ja-röst för bifall till Fredriks Jacobsens (M) yrkande. 

Nej-röst för Ronny Petterson (V)) och Teo Zickbauers (S) yrkande. 

Omröstningsresultat 

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

således godkänns Ronny Pettersson (V) och Teo Zickbauers (S) yrkande. 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:  
 

Namn: Ja Nej  

Lena Mahrle (L) X   
Fredrik Jacobsen (M) X   
Teo Zickbauer (S)  X  
Christer Stenström (M) X   
Anders L Petersson (C) X   
Peter Lindström (RP)  X  
Kranislav Miletic (S)  X  
Mikael Karlsson (S)  X  
Ronny Pettersson (V)  X  
Tomas Lund (SD) X   
Thommy Persson (S) tj ers.  X  
Benny Athle (S) tj. ers  X  
Carina Aulin (SD) tj.ers X   

Summa: 6 7  

Beslut 
Fritid-och kulturnämnden beslutar att bevilja Johannihus Ryttarförening ett 

bidrag, för täckning av merkostnader för foderinköp, upp till 120 tkr. 

________________ 

Exp. 
Johannishus Ryttarförening 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 124 Dnr 2018-000336 805 

Ansökan om bidrag av löpande driftskostnader för 
aktivitetspark i Bräkne-Hoby för 2019 och 2020 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Hoby Gif har inkommit med en ansökan om bidrag för löpande 

driftskostnader för Aktivitetspark i Bräkne Hoby. Projektet har blivit något 

försenad, men beräknas nu vara färdigställt under oktober 2018. Kommunen 

har enligt tidigare beslut beviljat förening 500 000 kr i medfinansiering. 

Övrig finansiering har skett genom Allmänna arvsfonden och sponsorer. 

Totalt har anläggningen kostat runt 4 miljoner kr. 

Kommunen har tidigare beviljat 25 000 kr i driftsbudget i en uppstartsfas, 

men dessa medel har aldrig nyttjats på grund av förskjuten tidsram. Den 

nyinkomna ansökan innehåller samma förlag till driftskostnader som en 

tidigare inlämnad ansökan: § 140 2016-09-22. 

Fördelningen av kostnader enligt driftsbudgetförslag från Hoby Gif: 

El och vatten   20 000 kr 

Skötsel av ytor inkl maskinell utr. 80 000 kr 

Reparationen och underhåll 15 000 kr 

Förbrukningsmaterial m.m. 10 000 kr 

Summa:                      125 000 kr 

Bedömning 

Den beräknade driftskostnaden är inte medtagen som någon budgetpost idag. 

Enligt beslut § 137 2016-05-10 i KS förslås att driften för kommande år 

hänskjuts till budgetberedningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att driftsbudget 

för 2019 och framåt på 125 000 kr årligen hänskjuts till budgetberedningen.  

Deltar i debatten 

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

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 föreslå kommunstyrelsen att 

driftsbudget för Aktivitetspark, 2019 och framåt på 125 000 kr årligen 

hänskjuts till budgetberedningen 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/Budgetberedningen 
Ekonomichef Johan Sjögren 
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§ 125 Dnr 2018-000242 800 

Revisionsrapport - Uppföljning av 2016 års 
granskningar 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I den sammanställning som är gjord gällande de revisionsgranskningar som 

är genomförda 2016 ingår en granskning av ändamålsenligt 

avtalsuppföljning på fritid- och kulturnämnden. Det förekom tre 

rekommendationer: 

 Överväga riskerna kopplade till avtal i samband med nämndens 

fortsatta arbete med interkontroll. 

 Skapa nya förutsättningar genom att revidera gällande 

delegationsordning och därmed möjliggöra en med ändamålsenlig 

och effektiv avtalsuppföljning.  

 Se till att nämndens avtal är utformade på ett säkert sätt som 

säkerställer en ändamålsenlig avtalsuppföljning.  

Bedömning 

Den aktuella revisionsrapporten har hanterats på det sätt som EY anger i sin 

sammanställning.  

En rekommendation kvarstår: 

-Skapa nya förutsättningar genom att revidera gällande delegationsordning 

och därmed möjliggöra en mer ändamålsenlig och effektiv avtalsuppföljning. 

Övriga rekommendationer är genomförda.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden har inget att erinra gällande innehållet i EY:s 

sammanställning av 2016 års granskningar.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L). 

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 inte ha något att erinra gällande 

innehållet i E&Y:s sammanställning av 2016 års granskningar. 

________________ 

Exp. 
De förtroendevalda revisorerna 
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§ 126 Dnr 2018-000301 880 

Begäran om remissyttrande - Läsdelegationens 
betänkande Barns och ungas läsning - ett ansvar för 
hela samhället (SOU 2018:57) 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Regeringen beslutade 2016 att tillkalla en kommitté i form av en delegation 

med uppdrag att samla aktörer runt insatser för läsning i och utanför skolan. 

Syftet med delegationens uppdrag har varit att bidra till att ge alla barn och 

ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och 

lustfyllda läsupplevelser. I uppdraget har ingått att kartlägga och följa 

utvecklingen inom det läsfrämjande området. I juni 2018 överlämnade 

delegationen, som antog namnet Läsdelegationen, en rapport till regeringen 

över sitt arbete samt med förslag tillutvecklingsområden. Betänkandet 

”Barns och ungas läsning - ett ansvar för samhället” (SOU 208:57) har 

översänts till Ronneby kommun för yttrande. Enligt Läsdelegationen finns 

det många vägar till läsning och är av största vikt att det finns förståelse och 

kompetens inom olika verksamheter för att barn och unga ska utveckla sin 

låsning. Utvecklingsområden som tas upp i betänkandet är små 

barns språkutveckling, läsning i skolan, på fritidshem, skolbibliotek och 

folkbibliotek, läsande förebilder och låsning på lov. 

 

Förvaltningens synpunkter 

Rapporten är generellt grundlig och väl genomarbetad när det gäller 

nulägesbeskrivning och utvecklingsbehov. Här följer synpunkter utifrån de 

utvecklingsområden som beskrivits: 

 

Små barns språkutveckling 

Skillnader i landets förskolor avseende tillgång till litteratur och 

personalkompetens samt svårigheterna att finna tid för läsning, tas upp som 

ett av problemen inom förskolans verksamhet. Vi stödjer förslaget i kapitel 

3.6 att införa i läroplanen att förskolan ska ha ett uppdrag att sträva efter att 

utveckla barns intresse för litteratur. Skolverket föreslås ta fram 

stödmaterial samt låta personalen ta del av skolans 

kompetensutvecklingsinsats Läslyftet. Vi anser att den allra enklaste 

metoden är att förespråka ett gott samarbete mellan folkbibliotek och 

förskola, och att resurser avsätts lokalt för bättre tillgång och närhet till 

litteratur, med specifika förskole bibliotek som ett mer långsiktigt mål. 

Det mest framgångsrika i projektet ”Bokstart” eller ”Språkstegen” som det 
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heter i Blekinge, är samverkan mellan olika professioner - barnhälsovård, 

logopedi och bibliotek, där var och en går in med sin kunskap och specifika 

kompetens. Projektmedel är bra initialt, men för att få en långsiktighet i 

arbetet, anser vi att det måste till mer av nationell förankring och styrning. 

Detta påtalas också i betänkandet. 

 

Läsning i skolan 

Läsdelegationen påpekar i kapitel 4.6 problemet med det minskade 

läsintresset och att Skolverket förutom att fortsätta med Läslyftet bör sätta 

fokus på att öka detta. I bedömningen betonas att Skolverket bör ges i 

uppdrag att lyfta fram hur man genom befintliga moduler kan samverka 

mellan olika yrkesgrupper som lärare, förskollärare och skolbibliotekarier. 

Vad vi finner anmärkningsvärt här är att kapitlet om Läsning i skolan i 

huvudsak fokuserar på lärarens arbete i klassrummet och att inte 

skolbiblioteket finns med som en självklar del i skolans uppdrag att arbeta 

med läsning, utan ges ett eget kapitel. Vi anser att det måste tydliggöras att 

ansvaret och uppdraget att förbättra elevers läsning och läsintresse i skolan 

är delat mellan lärare och skolbibliotekarie, och att det goda resultatet 

ligger i samverkan. 

 

Skolbibliotek och läsning 

Vi kan här bara skriva under betoningen i kapitel 5.8 om vikten av elevers 

tillgång och närhet till ett skolbibliotek och förslaget att utreda 

bemanningsfrågan. Men också förslaget att uppdra åt Skolverket att definiera 

begreppet skolbibliotek när det gäller innehåll och funktion. 

 

Frågan om kompetensutbildningsinsatser för skolbibliotekarier är däremot 

en mer komplicerad fråga som inte direkt tas upp i betänkandet. Det är 

viktigt för en skolbibliotekarie att dels få kompetens kring litteratur och 

läsfrämjandearbete men också när det är fråga om skolans grundläggande 

uppdrag som t ex läroplanen. Vi tror att det behövs specifika 

utbildningsinsatser för skolbibliotekarier. 

 

Läsning på fritidshem - och fritidsgårdar 

När det gäller förslaget till utbildningsinsatser för fritidshemmens personal i 

kapitel 6.6 och kapitel 12.2.3, tror vi att effekten blir bättre med god 

samverkan med de lokala folkbiblioteken kring litteratur och 

läsfrämjandearbete, än stödmaterial somt e x Webbkurser. Så gäller även det 

läsfrämjande arbetet inom fritidsgårdsverksamheten. Däremot är det 

viktigt som föreslås i betänkandet, att uppdraget att arbeta med litteratur 

och läsning finns med som en del i läroplanen.  

 

   

Läsning på lov 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(38) 
2018-09-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Läsdelegationen beskriver läsning på skolloven som ett bra tillfälle för 

läsning och att få läsningen att bli en naturlig del av fritiden. I kapitel 7.4 

föreslås att läsfrämjande aktörer ska få ett årligt bidrag för lovaktiviteter, 

och att medel tas ur Kulturrådets satsning på läsning på lov. Det framgår 

inte vilka de läsfrämjande aktörerna är, men den fråga vi ställer oss här är 

hur den föreslagna ornfördelningen gynnar och kommer hela landet till del. 

Som det ser ut idag har kommunerna möjlighet att söka medel för 

lovaktiviteter med fokus på läsning. Vi vill inte att den möjligheten 

försvinner. Kanske bör också det statliga bidrag som går att söka hos 

Kulturrådet i någon mån samordnas med Socialstyrelsens bidrag till 

avgiftsfria lovaktiviteter. 

 

Bibliotek och läsfrämjande 

I kapitel 8 betonas att folkbiblioteken har en viktig roll i uppmuntran till 

barns läsning på fritiden, d v s utanför skoltid, och att tillgången till 

litteratur skiftar stort mellan landets kommuner. Frågan om litteraturen som 

det bästa medlet för att locka till läsning får förvånansvärt lite utrymme i 

betänkandet. Medieanslaget är ett bekymmer generellt i landets kommuner, 

där utökat medieanslag sällan prioriteras. Bättre tillgång till litteratur – på 

bibliotek, på förskolan, i fritidslokalen, ger definitivt ett ökat läsintresse. 

Här anser vi att det inköpsstöd som årligen söks av landets kommuner hos 

Kulturrådet bör ses över, att det nationella stödet till barn- och 

ungdomslitteratur generellt bör utökas och komma kommunerna och ytterst 

barnen till del, och att det behövs en översyn av distributionsstödet till 

förlagen, där fördelningen mellan utgivning av vuxenlitteratur och barn och 

ungdomslitteratur kan utökas mot att bli till barnlitteraturens fördel. 

 

Gällande förslaget om ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier i kapitel 

8.7 och konsekvenserna i kapitel 12.2.2, häller vi med om att 

kompetensutveckling är viktigt, men anser att det inte ska ske genom att 

kommunerna ska behöva söka statligt bidrag. Uppdraget att samordna och 

erbjuda kompetensutbildning ska ligga på regional nivå i samverkan med 

högskolor och universitet, vilka bör få ett tydligare uppdrag. När det gäller 

förslaget att omfördela delar av bidraget till ”Stärkta bibliotek” till 

kompetensutveckling, anser vi att den del som går till den regionala nivån, 

d v s idag 25 miljoner kronor kan avsättas för detta, men inte ur den pott 

som folkbiblioteken har möjlighet att söka för utveckling. Resultatet av 

inkomna ansökningar vid första ansökningstillfället visar på det behov av 

ekonomiskt stöd som finns i landet när det gäller upprustning och 

utveckling av folkbiblioteksverksamheten. 

 

Läsande förebilder 

Läsdelegationens förslag i kapitel 9.4 att arbeta mer med vuxna läsande 

förebilder är en god tanke som visar sig fungera. Här är också att betona 
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vikten av samverkan mellan olika aktörer såväl lokalt som nationellt, där 

folkbiblioteket kan ha en samordnande funktion. Däremot ställer vi oss 

tveksamma till förslaget om kommunala läsambassadörer. Läsambassadör 

på regional nivå har provats tidigare, och det är nog mer av en rimlig nivå. 

 

Uppföljning och samverkan 

Som tas upp i kapitel 10 finns det idag tydliga mål för arbetet med litteratur 

och läsfrämjande, såväl i skolans styrdokument som i bibliotekslagen, men 

att det är viktigt med uppföljning och samverkan. Den lokala samverkan 

mellan ansvarande förvaltningar är en viktig del, som vi inte alltid är så bra 

på, men vi önskar också en bättre samverkan på nationell nivå t ex mellan 

olika departement och organisationer. 

 

Förslaget om ett nationellt Läsråd kan vara en god insats, men det år viktigt 

att detta råds insatser känns angelägna för och får betydelse i hela landet. i 

Det kan. styras t ex med lokalt deltagande, inte bara via SKL. 

 

I kapitel 11 tas problematiken med projektmedel som den vanligaste 

finansieringsformen upp. Att ansöka om projektmedel kräver resurser, såväl 

ekonomiska som personella, och det finns en viss numera en viss 

projekttrötthet i landet. Projektmedel är inte heller bästa metod för 

långsidighet. Formerna för statligt stöd till kommunerna bör ses över. 

Vi vill också här understödja vikten av den nationella forskningen och 

kunskapsspridningen inom området, som är ett viktigt stöd såväl i det 

nationella som det lokala arbetet. 

 

Rapporten/betänkandet är i sin helhet ambitiöst, med väl genomarbetade 

förslag där Läsdelegationen tycks ha vänt på alla stenar. Tonvikten ligger 

tydligt på det läsfrämjande arbetet inom skola och förskola. Vi vill dock 

påpeka avslutningsvis, att genom det läsfrämjande arbetet locka till läsning 

av egen fri vilja, görs bara om läsningen sker av glädje och intresse, inte av 

tvång. Barnet måste själv tycka att det är roligt och inspirerande om det på 

sin egen fria tid, ska sätta sig ner med en bok.  

Förslag till beslut 

Att fritid- och kulturnämnden beslutar att anta yttrandet som sitt eget och att 

yttrandet överförs till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare 

handläggning.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredriks Jacobsen (M), Mikael 

Karlsson (S), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S) och ersättare Mia Persson (MP). 
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Yrkanden 1 

Ronny Pettersson (V) yrkar att meningen i stycket ”Läsnings i skolan” ska 

ändras enligt följande: ”Vi anser att det måsta tydliggöras att ansvaret och 

uppdraget att förbättra elevers läsning och läsintresse i skolan ska vara 

lärarens ansvar”  

Yrkanden 2 
Ronny Pettersson (V) yrkar att i meningen i stycket ”Skolbibliotek och 

läsning”, ska ändras enligt följande: ”Vi kan här bara skriva under 

betoningen i kapitel 5.8 om vikten av elevers tillgång och närhet till ett 

skolbibliotek särskilt beaktas i friskolor, och förslaget att utreda 

bemanningsfrågan”  

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

att meningen ska ändras enligt följande: ”Vi kan här bara skriva under 

betoningen i kapitel 5.8 om vikten av elevers tillgång och närhet till ett 

skolbibliotek, för samtliga skolor oavsett huvudman, och förslaget att utreda 

bemanningsfrågan”   

Propositionsordning 1 

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

finner att fritid-och kulturnämnden avslår yrkandet. 

Propositionsordning 2 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller Lena Mahrles (L) och Teo 

Zickbauers (S) yrkande..  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att översända ovanstående yttrande till 

kommunstyrelsen med ovanstående ändring under stycket ”Skolbibliotek 

och läsning”.  

Reservation 
Ronny Pettersson (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
SUS chef Anna-Karin Sonesson 
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§ 127 Dnr 2018-000325 105 

Begäran om remissyttrande - Verksamhetsspecifika 
logotyper 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det har under en längre tid pågått ett utvecklingsarbete kring kommunens 

grafiska profil samt hanteringen av verksamhetsspecifika logotyper. FCG 

diskuterade frågan 2018-05-18 och beslutade att föreslå Kommunstyrelsen 

att föreslå Kommunfullmäktige att avslå att verksamhetsspecifika eller 

projektspecifika logotyper används.  

2017-01-03 avgav fritid- och kulturnämnden ett remissvar gällande 

logotyper inom förvaltningen. Då förslog förvaltningen att Brunnsbadets 

logotyp kan tas bort samt att det finns ett värde av att använda 

Kulturcentrums logotyp med anledning av den regionala satsningen som sker 

där och att logotypen i detta sammanhang har ett annat värde.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen gör samma bedömning som det avgivna 

yttrandet 2017-01-03. Dnr 2016-000528 001. ( Se bilaga) Uppfattningen att 

Kulturcentrums logotyp ska kunna användas ihop med Ronneby kommuns 

logotyp ligger fast.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande godkänna att 

Brunnsbadets logotyp ersätts med kommunens samt att Kulturcentrum 

undantas och tillåts nyttja sin logotyp tillsammans med Ronneby Kommuns 

enligt givna anvisningar.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter 

Lindström (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

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 som yttrande godkänna att 

Brunnsbadets logotyp ersätts med kommunens samt att Kulturcentrum 

undantas och tillåts nyttja sin logotyp tillsammans med Ronneby Kommuns 

enligt givna anvisningar. 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunikationschef Johan Sandberg 
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§ 128 Dnr 2018-000306 020 

Begäran om remissyttrande - Möjlighet att växla 
semesterersättning mot extra ledighet 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Personalchefen har fått i uppdrag av personalberedningen att efterfråga 

nämndernas synpunkter på att ge personalen möjlighet att växla 

semesterersättning mot extra ledighet. Det skulle handla om 5-6 dagar för en 

medarbetare som bedömd få full semesterersättning och är tillsvidareanställd 

i kommunen. I förslaget framkommer att chefen leder och fördelar arbetet 

och kan neka till ledighet om organisationen och arbetsbelastningen inte 

tillåter detta.  

Bedömning 

Förvaltningschefen bedömer att det är ett bra förslag med motiveringen att 

chefen fortfarande kan göra en bedömning i varje enskilt fall. Det negativa 

som kan uppkomma är att ärenden bedöms olika beroende på personalens 

uppdrag, tiden på året och den aktuella arbetsbelastningen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande ställa sig positiv till 

förslaget som helhet.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Mikael 

Karlsson (S) och tjänstgörande ersättare Benny Athle (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.   

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 kommunlednings-

förvaltningen ställa sig positiv till förslaget som helhet. 

________________ 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

27(38) 
2018-09-18  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunsekreterare Christoffer Svensson 
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§ 129 Dnr 2018-000307 020 

Begäran om remissyttrande - Inriktning för antal 
medarbetare per chef 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Personalberedningen har gett personalchefen i uppdrag att efterfråga 

nämndernas synpunkter avseende möjligheten att begränsa antalet 

medarbetare till c:a 30 för första linjens chefer..  

Bedömning 

All forskning talar för att ett närvarande och effektivt ledarskap kräver färre 

medarbetare per chef än vad som är dagens verklighet i många kommuner 

vilket inkluderar Ronneby. Fritid- och kulturförvaltningen påverkas inte 

direkt av förslaget på grund av det lilla formatet med totalt under 40 

medarbetare i hela förvaltningen. Förvaltningen stödjer förslaget fullt ut men 

anser också att 30 medarbetare per chef egentligen är i mesta laget. Dock 

skulle det vara en utveckling i rätt riktning.  Ett verkställande av förslaget 

skulle inte påverka fritid- och kulturförvaltningen ekonomiskt, 

organisatoriskt eller verksamhetsmässigt.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande ställa sig positiv till 

förslaget om c:a 30 medarbetare per första linjens chefer. Detta för att främja 

ett gott och närvarande ledarskap i hela den kommunala organisationen. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.  

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 kommunlednings-
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förvaltningen ställa sig positiv till förslaget om c:a 30 medarbetare per första 

linjens chefer. Detta för att främja ett gott och närvarande ledarskap i hela 

den kommunala organisationen 

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Kommunsekreterare Christoffer Svensson 
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§ 130 Dnr 2018-000300 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Förbud att röka på kommunala badplatser och lägga in 
förbudet i den lokala ordningsstadgan för Ronneby 
kommun 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag är inkommet med förslaget att införa ett förbud mot 

rökning på Ronneby kommuns kommunala badplatser. En bestämmelse om 

detta föreslås skrivas i den lokala ordningsstadgan för Ronneby kommun.  

Bedömning 

Kontakt är tagen med Olofströms kommun som mycket riktigt har inför ett 

förbud på sina badplatser. Detta är genomfört inom befintlig budgetram och 

genom att skyltar är utplacerade vid badplatserna. Ännu är ingen utvärdering 

gjord, men muntligt meddelar ansvarig tjänsteman att få klagomål är 

inkomna samt at man kan se att badplatserna blivit renare med färre fimpar.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar som yttrande att föreslå 

kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att bifalla motionen samt att 

erforderliga ändringar i den lokala ordningsstadgan för Ronneby kommun 

genomförs.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredriks Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Christer Stenström (M), Ronny 

Pettersson (V), Tomas Lund (M) och tjänstgörande ersättare Carina Aulin 

(SD). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Ronny Pettersson (V) yrkar att det införs en anvisad plats för rökning med 

sopkärl för fimpar och snus.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredrik Jacobsens (M) yrkande. 
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Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns: 

Ja-röst för bifall till Ronny Petterson (V) yrkande. 

Nej-röst för avslag för anvisad plats för rökning.      

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas tio (10) ja-röster och tre (3) nej-röster, 

således godkänns Ronny Petterssons (V) yrkande. Hur ledamöterna röstat 

redovisas nedan:  
 

Namn: Ja Nej  

Lena Mahrle (L)  X  
Fredrik Jacobsen (M)  X  
Teo Zickbauer (S) X   
Christer Stenström (M)  X  
Anders L Petersson (C) X   
Peter Lindström (RP) X   
Kranislav Miletic (S) X   
Mikael Karlsson (S) X   
Ronny Pettersson (V) X   
Tomas Lund (SD) X   
Thommy Persson (S) tj ers. X   
Benny Athle (S) tj. ers X   
Carina Aulin (SD) tj.ers X   

Summa: 10 3  

      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att medborgarförslaget bifalles, med följande tillägg: att det införs en 

anvisad plats för rökning med sopkärl för fimpar och snus.    

Att erforderliga ändringar genomförs i fritid- och kulturförvaltningens 

ordningsregler.  

________________ 

Exp. 
Kommunledningsförvaltningen 
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder 
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§ 131 Dnr 2018-000328 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag om 
att anlägga en ny promenadstig mellan Bräkne-Hoby 
och Salsjön 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Pär Lindqvist har inkommit med ett medborgarförslag att anlägga en 

promenadstig enligt karta (se bilaga). Förslaget handlar om att skapa en 

tryggare och kortare väg mellan Mörhult och Hakarp till Bräkne Hoby. Den 

föreslagna stigen föreslås anläggas på betesmark som tillhör 

Naturbruksgymnasiet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig positiva till förslaget och beslutar 

föreslå Kommunstyrelsen att ärendet bereds vidare i Utbildningsnämnden, 

som har sin verksamhet på det område förslaget gäller.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Peter 

Lindström (RP).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande 

tillägg: att tekniska förvaltningen involveras i projektet.  

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiva till förslaget och 

beslutar föreslå kommunstyrelsen att ärendet bereds vidare i 

utbildningsnämnden och tekniska förvaltningen, som har sin verksamhet i 

det område förslaget gäller. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige 
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§ 132 Dnr 2017-000513 869 

Kulturstrategi - tillsättande av en kulturstrategigrupp 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har beslutat att ta fram en kulturstrategi. 

Processen är igångsatt och dialogmöten är genomförda med att antal 

intressegrupper. Processen med dialogmöten är inte avslutad och har stannat 

av på grund av en långtidssjukskrivning. En delrapportering till nämnden har 

genomförts. För att arbetet ska kunna färdigställas föreslås att en styrgrupp 

bildas med en sammansättning av politiker och tjänstemän.  

Bedömning 

Fritid och kulturförvaltningen har tillsatt en vikarie på 80 % av en tjänst 

under 6 månader. Förslaget är att vikarien ska kunna föra processen framåt 

som en av deltagarna i en styrgrupp. Målet är att presentera ett förslag till 

kulturstrategi till årsskiftet 2018-19. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bilda en styrgrupp i syfte att planera 

upp den framtida processen med skapande av en kulturstrategi med målet att 

kunna presenteras till årsskiftet 2018-19.. 

Deltar i debatten 

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

Pettersson (C), Mikael Karlsson (S), Tomas Lund (SD) och Peter Lindström 

(RP).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Peter Lindström 

(RP) bifall till att det bildas en kulturstrategigrupp.  

Teo Zickbauer (S) yrkar att presidiet utses som ledamöter i gruppen 

tillsammans med en tjänsteperson.   

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bilda en styrgrupp i syfte att planera 

upp den framtida processen med skapande av en kulturstrategi med målet att 

kunna presenteras till årsskiftet 2018-19. 

Att utse följande till ledamöter i styrgruppen, Lena Mahrle (L), Fredrik 

Jacobsen (M) och Teo Zickbauer (S),  

Överlåta åt förvaltningschef Thomas Andersson att utse en tjänsteperson till 

gruppen. 

________________ 

Exp. 
Lena Mahrle 
Fredrik Jacobsen 
Teo Zickbauer 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 133 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Upphandling av arkitekt till Kulturcentrum – Utveckling av Kulturcentrum 

till ett regionalt centrum pågår. Ett förfrågningsunderlag har sänts ut till tre 

arkitekter för framtagande av idé och visionsbild. Förslagen ska vara insända 

till mitten av december 2018. 

Lägesbeskrivning av förhandlingar mellan Fredriksbergs BK och Ronneby 

kommun – Fredriksbergs BK:s avtal är uppsagt av kommunfullmäktige. 

Dialog för med föreningen och tekniska förvaltningen för en 

överenskommelse för skötsel 2018/2019. Summan är densamma som år 

2017/2018. Ett förslag kommer att tas upp för behandling på sammanträdet i 

oktober 2018. 

KS/AU – Taxor och avgifter – Ärendet återremitterades med uppmaningen 

att de gamla taxorna skulle redovisas i röd text. Vid KS/AU:s sammanträde 

den 17 september 2018 presenterades detta underlag. Det framkom en 

synpunkt och det var lottningen av husvagnsplatserna. En konsekvensanalys 

ska skrivas fram där det framgår vad det innebär för ev minskade intäkter.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att informationen 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 informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 134 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under mötet 

Delegationsbeslut 2018-08-23 – Kallinge Folkets Hus beviljas ett 

investeringsbidrag om 10 000 kr för anslutning till fibernät..  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsärendet 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 delegationsärendena till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 135 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 

SKL- Sveriges kommuner och landsting – Kompetenssatsning för 

förtroendevalda och tjänstemän. 

Ronneby Orienteringsklubb - Beviljade investeringsbidrag 2018 – Förslag 

till användning. 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 315/2018 – Förslag till taxor och avgifter 

för fritid- och kulturnämnden. 

Kommunfullmäktige § 189/2018 – Fyllnadsval ny ersättare i fritid- och 

kulturnämnden efter Thomas Lähdet (MP). 

Kommunfullmäktige § 198/2018 – Riktlinjer för god ekonomisk 

hushållning. 

Ärendelogg för fritid- och kulturnämnden.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att en rensning av ärendeloggen genomförs i övrigt 

notera delgivningsärendena 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 ge nämndens presidie i uppdrag att 

genomföra en rensning av ärendeloggen. 

I övrigt notera delgivningsärenden till dagens protokoll.  

________________ 

Exp. 
Lena Mahrle, Fredrik Jacobsen, Teo Zickbauer 
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§ 136 Dnr 2018-000017 009 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) har lämnat följande övriga frågor: 

1. Har vi ett regelverk för att fördela tider?  

2. Vad säger det i så fall och hur fördelas dessa? 

3. Om inte regelverk finns, på vilka grunder fördelas tider? 

4. Hur tar vi hänsyn till föreningarnas medlemsantal vid fördelning? 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att det genomförs dialogmöten 

med föreningar i samband med säsongsstarter. Yngre prioriteras fram till  

kl 20 00 enligt befintligt regelverk. Medlemsantal och storleken på 

träningsgrupper hämtas från Riksidrottsförbundet samt genom dialog mellan 

föreningar och deras tränare. 

Christer Stenström (M) påtalar att detta kan lyftas på kommande 

föreningsträff.     

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Kranislav Miletic (S), Christer Stenström (M), Peter 

Lindström (RP), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S) och ersättare Mia Persson (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att övriga frågor 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 övriga frågor till dagens 

protokoll. 

________________ 

 


