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§ 111 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

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

dagens protokoll.  

Ordförande Lena Mahrle (L) väcker en övrig fråga, att även övriga 

ledamöter ska få sina handlingar via Ciceron på en platta.   

Yrkande 
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 Teo Zickbauer (S) att justera 

dagens protokoll. 

Att ta upp frågan gällande handlingar via Ciceron för beslut under övriga 

frågor.  
________________ 
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§ 112 Dnr 2015-000198 007 

Återrapport till KS/AU - KPMG - Revisionsrapport Fritid- 
och kulturnämnden 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

KPMG har på kommundirektörens uppdrag genomfört en granskning av 

fritid- och kulturnämndens/förvaltningens processer kring avtal. 

Granskningen utfördes dels genom granskning av tio slumpmässigt utvalda 

avtal mellan kommunen och föreningar, dels genom intervjuer med berörda 

tjänstepersoner. Ärendet ska enligt beslut återrapporteras till fritid- och 

kulturnämnden före årsskiftet 2016/2017.  

Utredningen konstaterade ett antal brister, varav följande tre är de sista att 

åtgärda: 

En genomgång och katalogisering av avtalsregistret bör genomföras. Registret 

behöver uppdateras. Det finns avtal som inte längre gäller och som inte ska förnyas 

Genomgång av avtalen är genomförd. Förvaltningen har nu en överblick på vilka 

avtal som finns och vilka som bör följas upp. Det rör sig om 110 stycken avtal 

(båtplatsavtal ej inräknade). Samtliga avtal behöver olika grader av uppföljning 

och 30 stycken avtal är det ur tidsaspekt prioriterade att börja med.  

 

Det saknas mallar för avtal.  

Mallar är framtagna i samråd med kommunjurist till alla våra avtalsformer. 

Rutiner och metoder för uppföljning är också framtagna och ska presenteras för 

förvaltningens ledningsgrupp för verkställande.  

 

En avtalsdatabas saknas i kommunen. ( Beslut § 287 2014-10-30) 

Inköp av en databas är inte längre aktuell för dessa avtal, då diariedatabasen 

Ciceron kan hantera samma funktioner. I Ciceron kommer varje avtal att få 

bevakning, påminnelser samt ansvarig handläggare. Uppföljningarna kommer att 

skriftligen dokumenteras och läggas in i ärendet. På detta sätt säkerställs att varje 

avtal blir spårbart.  

Bedömning 

I september är kansliet på fritid- och kulturförvaltningen fulltaligt och arbetet 

med uppföljning av avtalen kan slutföras innan årsskiftet 2017/2018.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna skrivelsen som en 

återrapport. 
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Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot 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.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna ovanstående skrivning 

såsom en återrapport i ärendet. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
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§ 113 Dnr 2016-000016 002 

Revidering av Attestantlista 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En revidering av attestantlistan presenteras för ledamöterna.      

Deltar i debatten 
Ordförande Lena Mahrle (L) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell 

(SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att presenterad revidering av 

attestantlistan 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 revidering av 

attestantlistan. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Ekonomienheten 
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§ 114 Dnr 2017-000108 805 

Ronneby Folkteater - Ansökan om investeringsbidrag 
för ny scen i foajén 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Folkteatern har ansökt om investeringsbidrag på 41 000 kr för att bygga om 

foajén med en mindre scen för barnteater och mindre evenemang.  

Bedömning 

Det pågår en renoverings- och ombyggnadsprocess av fastigheten Frida 4, 

Gamla Teatern med bl a utredning, analys och konsekvenser. En del i den 

processen är kommunal tillsyn enligt lagen om olyckor, vilken redovisas den 

29/8 2017. Den renoverings- och ombyggnadsprocessen ska inte föregripas. 

Det finns 2 000 000 kronor i budgetanslag 2017 för detta projekt. 

Folkteatern är hyresgäster (bidrag för hyran se nedan) i fastigheten Frida 4, 

Gamla Teatern. Enligt hyreskontraktet har man som hyresgäst inte rätt att 

påbörja renovering eller ändring av lokalernas funktion utan tillstånd.  

Ansökan från Folkteatern följer inte bidragsbestämmelserna. Ur 

bidragsbestämmelserna tagna av KF § 210 2014 (9.2- 9.4): 

- Projektet får inte ha påbörjats, alternativt utrustningen får inte ha 

köpts in. 

- Ansökan ska innehålla motiv för åtgärden, ritning eller beskrivning 

samt kostnadsberäkning av projektet samt plan för finansiering 

Hittills under 2017 har Folkteatern fått beviljat bidrag på 1 096 726 kr.  

374 726 kr enligt avtal (hyresbidrag) 

60 000 kr MUCF bidrag 

23 000 kr Integrationsmedel 

100 000 kr Integrationsprojekt Tosia Bonnadan 

439 000 kr verksamhetsbidrag, varav minst 150 000kr ska gå till barn- och 

ungdomsverksamhet 

100 000 kr övertagande av Teaterfixarnas verksamhet 

Folkteatern har rapporterat fem barn- och ungdomsproduktioner vars 

sammanlagda totalkostnad (löner, sociala avgifter, annonser, 

marknadsföring, städning, arbetsledning, administration) är på 170 564 kr.  
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Förslag till beslut 

Folkteaterns ansökan kan inte beviljas med hänvisning till den pågående 

renoverings- och ombyggnadsprocess av fastighet Frida 4, Gamla Teatern 

samt med hänvisning till hyreskontrakt och bidragsbestämmelserna (9.2- 9.4) 

för fritid- och kulturnämnden.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att 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 avslå Ronneby Folkteaters ansökan 

om investeringsbidrag med hänvisning till den pågående renovering- och 

ombyggnadsprocess av fastighet Frida 4, Gamla Teatern.  

________________ 

Exp. 
Ronneby Folkteater 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 115 Dnr 2017-000173 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

bibliotekschef Therese Emilsson. 

Sammanfattning  

Resultatet för budget 2017 visar just nu på ett underskott motsvarande  

1 808 tkr, vilket beror på ökade kostnader för övertagande av skötsel av 

Jernvallen sedan årsskiftet. Kostnaden kommer att belasta fritid- och 

kulturnämnden 2017. 
  
Hoby Sporthall har fått ökade städkostnader sedan vaktmästartjänsterna har 

övergått till tekniska förvaltningen. 
 

De satsningar som skett inom fritidsgårdsverksamheten har gett ökade 

kostnader. Även uteblivet lönebidrag pga ändrade regler och kostnader för 

nystartsjobbare gör att verksamheten ligger över sin budget. 

Underskottet kommer delvis att minska, då slutredovisning av sommarens 

aktiviteter är färdigställda och kostnader överförda till Mucf. 
 

Rekrytering på den centrala administrationen som nu är klar och ger ett 

prognostiserat överskott på personalkostnaderna. Rekryteringskostnader gör 

att överskottet minskar. 

 

Vakanser och sjukskrivningar på biblioteket ger lägre personalkostnader.  
 

Förbrukande och återstående medel på kontona för föreningsstöd och 

föreningsstöd kulturföreningar redovisas.       

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

Jacobsen (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD), samt ersättare Eva-

Britt Brunsmo (C). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att den ekonomiska redovisningen 

noteras till dagens protokoll med följande tillägg, att en redovisning av 

nyttjandet av Brunnsbadet gällande fritidshem/skolor under sommaren sker 

på sammanträdet i oktober 2017. 
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Thommy Persson (S) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) om 

följande tillägg, att en komplett ekonomisk redovisning gällande Kallinge 

SK tas fram till sammanträdet i september 2017.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen 

till dagens protokoll. 

Att en redovisning av nyttjandet av Brunnsbadet gällande fritidshem/skolor 

sommaren 2017 sker på sammanträdet i oktober 2017. 

Att en komplett ekonomisk redovisning gällande Kallinge SK tas fram till 

sammanträdet i september 2017.     

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 116 Dnr 2015-000195 880 

Återremiss - Biblioteksplan  

 

Bibliotekschef Therese Emilsson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade under paragraf § 373/2017 att återremittera 

ärendet till fritid- och kulturnämnden enligt nedanstående punkter: 

Se över möjligheten till en mer övergripande handlingsplan som 

kommunfullmäktige kan besluta om. 

 

Med anledning av ovan, se över möjligheten att vid en mer övergripande 

plan dela den i mindre och mer översiktbara handlingsplaner. 

 

Se över målformuleringarna i syfte att säkerställa att de går att mäta samt 

förtydliga hur den praktiska uppföljningen av målen i planen ska ske.  

 

En ny revidera plan är översänd och presenteras för nämndens ledamöter.   

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) och ersättare 

Eva Britt Brunsmo (C). 

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) yrkar att ärendet återremitteras då det saknas en 

inledande sammanfattning.   

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till reviderat förslag av biblioteksplanen samt 

att ett missiv med en beskrivning vad som är omarbetat framgår och skall 

bifogas till ärendet.  

Propositionsordning 1 

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

på dagen sammanträde mot återremiss och finner att ärendet ska avgöras på 

dagen sammanträde.   

Propositionsordning 2 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på Teo Zickbauer (S) 

yrkande och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.    
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna reviderat förslag till 

biblioteksplan med tillägg om att ett missiv som visar vad som är omarbetat i 

planen skall bifogas. 

Översända ärendet till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 117 Dnr 2012-000168 101 

Slutrapport gällande motion från kommunfullmäktige-
ledamot Sune Håkansson, RP, angående samlings-
lokalerna i Ronneby kommun 

 

Per Engkvist föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-30 § 276 att bifalla motion från 

Sune Håkansson angående samlingslokaler i Ronneby kommun. Fritid- och 

kulturförvaltningen fick ett uppdrag att genomföra en samlingslokals-

utredning som redovisar möjliga utvecklingsstrategier för samlingslokaler 

för Ronneby kommun. Enligt beslut ska en slutrapportering av uppdraget ske 

senast i september 2015 med en delrapportering senast i april 2015. 

 

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016-11-17 § 182 att ge fritid- och 

kulturförvaltningen i uppdrag att lämna en delrapport av den pågående 

befintliga utredningen i mars 2017 och med en slutrapport i augusti 2017. 

Vid fritid- och kulturnämnden 2017-03-16 delgavs nämnden en 

delredovisning som noterades till protokollet.  

Bedömning 

En samlingslokalutredning enligt Sune Håkanssons motion har genomförts 

under vinter/vår 2017 enligt beslut i fritid- och kulturnämnden.  

Begreppet samlingslokal har definierats och en inventering av dylika lokaler 

i kommunen har genomförts. 

En inventering har genomförts av samlingslokaler, föreningsägda/-nyttjade 

lokaler, kommunalt ägda föreningslokaler, lokaler ägda av religiösa 

samfund, privatägda lokaler, lokaler ägda av fastighetsbolag och 

bostadsrättsföreningar samt andra aktörer inom Ronneby kommun. 

 

Av utredningen framgår möjliga tänkbara tillvägagångssätt för att 

effektivisera användningen av befintliga samlingslokaler. Utredningen ger 

också en geografisk överblick kopplad till befolkningsfördelningen vad 

gäller lokaler. Utredningen tar också upp bidragsnivåer/-former och 

fördelning av bidrag till föreningsägda samlingslokaler.  
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Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar notera redovisningen till dagens protokoll 

och överlämnar, Utredning – samlingslokaler i Ronneby kommun, till 

kommunfullmäktige som en slutrapport till Sune Håkansson motion.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Mikael Karlsson (S), Peter Lindström (RP), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD), ersättarna Thomas 

Lähdet (MP) och Åke Tärntoft (C).  

Ajournering begärs och genomförs mellan kl 15 00 – 15 15. 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Christer Leksell (SD) att 

ärendet återremitteras med motiveringen att en plan där åtgärdspunkter och 

ett strategiförslag skall bifogas ärendet, i övrigt läggs utredningsrapporten till 

handlingarna.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande 

motivering att en plan där åtgärdspunkter och ett strategiförslag skall bifogas 

ärendet, i övrigt läggs utredningsrapporten till handlingarna.    
________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Per Engkvist 
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§ 118 Dnr 2016-000717 109 

Återremiss - Begäran om remissyttrande över 
medborgaförslag från Astrid Hansson - Lokaler inom 
centrum för pensionärer, funktionshindrade och 
musikintresserade 

  

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Astrid Hansson lämnad 2016-11-10 in ett medborgarförslag till 

kommunfullmäktige § 375/2016 till.  

 

”Jag tycker att våra politiker ska tänka på funktionshindrade, pensionärer, 

musikintresserade. Med att ordna lokaler inom centrum för dess Verksamhet 

med möte, underhållning med fika m.m. I dag finns INTE en lokal som man 

kan använda mer är Kulturcentrum (och där är vi inte omtyckta för vi 

använder kapprummet innan våra möte). TÄNK på oss nu när det ska 

bestämmas på Kilen området. Den RÖDA Ladan hade varit något att göra 

om till en stor lokal med scen och fikamöjligheter. Vi pensionärer känner oss 

svikna av kommunledningen, däremot idrottsföreningarna privilegieras 

mycket. Det märks ju bl a på föreningsträffarna. Ni politiker kan ju tänka på 

att ni också blir pensionärer”.  

 

Fritid- och kulturnämnden lämnade ett yttrande, § 12/2017 till 

kommunstyrelsen arbetsutskott. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade under § 271/2017 att 

återremittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för att få ett tydligare 

svara på frågeställningarna i medborgarförslaget.  

Bedömning 

Av Utredning – samlingslokaler i Ronneby kommun framgår det som 

förslagsställaren anger att det finns kommunala samlingslokaler i 

Kulturcentrum. Kommunala samlingslokaler finns också i Ronneby 

Sporthall, Knut Hahnsskolan och Vidablick när det gäller Ronneby tätort.  

Förutom dessa lokaler finns det föreningslokaler som är användbara som 

samlingslokaler. I regel är det så att föreningarna har verksamhet i sina 

lokaler på kvällarna och helger, pensionärer/pensionärsföreningar har 

verksamhet vardagar, måndag till fredag, dagtid.  
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Således borde föreningslokalerna i Ronneby tätort/centrum kunna 

samutnyttjas.  

Mer om samlingslokaler, föreningslokaler, samfundslokaler och 

kommersiella lokaler i detalj framgår av nämnda utredning samt i bifogat 

underlag, Karta Samlings- och föreningslokaler i Ronneby tätort. 

Medborgarförslagsställarens förslag avseende Kilen-området och den Röda 

ladan lämnas över till projektledaren för utveckling av Kilen-området.  

Förslag till beslut 

Förslagsställaren informeras om lokaltillgången som redovisas i Utredning – 

samlingslokaler i Ronneby kommun och förslagsställarens synpunkter 

avseende Kilen-området överlämnas till projektledaren för Kilen-området.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Teo Zickbauer (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 som yttrande i ärendet föreslå att 

förslagsställaren, Astrid Hansson, informeras om lokaltillgången som 

kommer att redovisas i Utredning – samlingslokaler i Ronneby kommun och 

att förslagsställarens synpunkter avseende Kilen-området överlämnas till 

projektledaren för Kilen-området 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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§ 119 Dnr 2017-000216 805 

Ansökan om arrangemangbidrag - Sångkören 
Decibellerna 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Söndagen den 15 oktober 2017 skall den välkända a capella-gruppen Vocal 

Six och sångkören Decibellerna tillsammans med körsångare från andra 

körer, totalt 40 st ha en konsert på Kulturcentrum i Ronneby. 

Vocal Six och körsångarna kommer att bjuda på olika musikaliska 

arrangemang, där Vocal Six och kören sjunger tillsammans och var för sig. 

Föreningen har ansökt om medel från Musik i Blekinge, men beslut har inte 

meddelats då ansökan är under handläggning.  

Bedömning 

Föreningen sångkören Decibellerna är registrerad i kommunens förenings-

register och uppfyller de allmänna bestämmelserna i bidragsbestämmelserna 

för att vara bidragsberättigade. 

Föreningen arrangerar flera konserter årligen och bidrar därmed till ett rikt 

och varierat musikutbud för kommunens invånare. 

Enligt de kalkyler som föreningen har redogjort för i ansöknings-

handlingarna beräknas totalt ett underskott till 32 900 kr. Erhåller man ett 

bidrag från Musik i Blekinge på 15 000 kr blir den beräknade förlusten 

17 900 kr. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar ett förlustbidrag, dock högst 17 900 kr.  

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 bevilja sångkören Decibellerna ett 

förlustbidrag, om dock högst 17 900 kr. 

________________ 

Exp. 
Sångkören Decibellerna 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 120 Dnr 2017-000122 805 

Ansökan om investeringsbidrag för ny ridhusbädd -
Johannishus Ryttarförening 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Johannishus Ryttarförening har inkommit med en ansökan om 

investeringsbidrag, 150 000 kr för en ny ridhusbädd. 

Johannishus Ryttarförening driver i egen regi sedan 2012 en ridskola vid sin 

egen anläggning i Johannishus. Till anläggningen hör stallbyggnad, paddock, 

hästhagar och ett ridhus. 

Föreningen har av fritid- och kulturnämnden, § 87/2017 beviljats bidrag, 

25 000 kr för mtrl i samband med dränering av sjukhagar i anslutning till 

ridanläggningen. 

En akut situation har nu uppstått vad gäller ridhusunderlaget och föreningen 

är för sin verksamhet i akut behov av att förbättra underlaget. 

Föreningen anger att ridhusunderlaget var i så dåligt skick att föreningens 

ridskolehästar inte får ridas inne i ridhuset. Underlaget var i så dåligt skick 

att det inte gick att reparera d.v.s. tillsätta annat material. Föreningen har 

vidare rådfrågat personer med mångårig erfarenhet av ridhusunderlag samt 

tagit in information från Ridsportförbundet. Underlaget behövdes bytas ut. 

Kostnadskalkyl: 

 

 

Kostnad 

 

Ant 

Ta ut bef mtrl och jämna underlaget 21 200 kr Hjullastare 5 300/dag 

Stenmjöl 20*40 m 38 500 kr  

Transporter lastbil med släp 24 500 kr  

Köra in stenmjöl, kvistmassa 26 500 kr Hjullastare 5 300/dag 

Virke/snickare ca 12 000 kr  

Ny kvistmassa/transport 12 000 kr Gratis, hämtas i Mörrum 

Reserv 15 000 kr  

 ca150 000kr  

Bedömning 

Johannishus Ryttarförenings ridskoleverksamhet utgör en viktig verksamhet 

för ungdomar och då främst flickor i den östra delen av kommunen. 

Föreningen har i sommar inför höstens ridskolestart bytt ut ridhusbädden och 

tagit ett banklån på 150 000 kr för att finansiera åtgärden. 
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Föreningen har valt det billigaste alternativet för att ersätta ridhusbädden, 

hade man valt täckduk och ett topplager med sand eller konstfibermateriel så 

skulle kostnaderna bli 300 000 – 600 000 kr.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar ett investeringsbidrag på 75 000 kr.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP) och 

tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ander L Petersson (C) yrkar med instämmande av Lena Mahrle (L) att 

ärendet skjuts till sammanträdet i december 2017. 

Peter Lindström (RP) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Anders L Peterssons (C) förslag.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återaktualisera ärendet på 

sammanträdet i december 2017. 

________________ 

Exp. 
Johannishus Ryttarförening 
Fritid-och kulturförvaltningen 
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§ 121 Dnr 2017-000088 805 

Ansökan om investeringsbidrag om- och tillbyggnad av 
klubblokal, Listerby IK 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Listerby IK har under våren 2017 inkommit med flera investeringsbidrags-

ansökningar, i e-post inkommande 2017-04-23 har Listerby IK prioriterat 

ansökningarna enligt följande: om- och tillbyggnad klubblokal, inköp av ny 

gräsklippare, inköp av vertikalskärare och fiberanslutning Åsavallen. 

Föreningen har av Fritid- och kulturnämnden, § 87/2017 beviljats bidrag, 

31 000 kr för inköp av gräsklippare och 12 000 kr för inköp av 

vertikalskärare, § 80/2016 beviljades 10 000 kr för fiberanslutning.  

Bedömning 

Föreningen avser att genomföra en del genom ideellt arbete värderat till ca 

40 000 kr. 

Kostnadskalkyl inlämnad med ansökan 2016: 

 Kostnad Ant. 

Tillbyggnad 144 000 kr  

Uppförande av hcp-toalett 20 000 kr  

Ök och vitvaror 80 000 kr  

Fiberanslutning 20 000 kr 10 000 kr beviljat 2016 

 264 000 kr  

 

Listerby IK avser också att söka medfinansiering från Blekinge 

Idrottsförbund, Idrottslyftet. Från kommunen söks 100 000 kr för om- och 

tillbyggnaden.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom Listerby IK:s ansökan avseende 

medfinansiering av om- och tillbyggnaden av klubblokalen.  

Fritid- och kulturnämnden saknar dock medel för 2017 och beslutar 

hänskjuta ärendet till 2018 års budgetberedning.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ledamot Peter Lindström (RP). 
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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 ställa sig bakom Listerby IK:s 

ansökan avseende medfinansiering av om- och tillbyggnaden av 

klubblokalen.  

Fritid- och kulturnämnden saknar dock medel för 2017 och beslutar 

hänskjuta ärendet till 2018 års budgetberedning. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
Listerby IK 
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§ 122 Dnr 2017-000062 805 

Ansökan om investeringsbidrag - anläggande av ny 
spelplan för ungdomsfotboll, Belganet-Hallabro IF 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Belganet–Hallabro IF har under våren 2017 inkommit med en 

investeringsbidragsansökning för anläggande av en ny spelplan för sina 

yngsta spelare och då för att kunna möta krav och regler från Svenska 

Fotbollsförbundet gällande ungdomsfotboll, nya krav för 5 mannaplan, mått, 

målens storlek och sarger runt planen. 

Föreningen har av Fritid- och kulturnämnden, § 87/2017 beviljats bidrag, 

18 000 kr för fotbollsmål enligt sammanställningen nedan.  

Bedömning 

Kostnadskalkyl för anläggande av en spelplan för 5-mannalagsfotboll: 

 Kostnad Ant. 

Sarger 67 141 kr  

Mål 2 st 18 000 kr  

Grävning, matjord mm 65 000 kr  

Belysning, stolpar, kabel 50 000 kr  

 182 141 kr 

200 141 kr 

 

 

Från kommunen erfordras ytterligare 182 000 kr i bidrag för att anlägga 

spelplanen enligt beskrivning.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom Belganet-Hallabro IF:s ansökan 

avseende anläggande av en fotbollsplan för ungdomar. 

Fritid- och kulturnämnden saknar dock medel för 2017 och beslutar 

hänskjuta ärendet till 2018 års budgetberedning.  

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 ställer sig bakom Belganet-Hallabro IF:s ansökan 

avseende anläggande av en fotbollsplan för ungdomar. 

Fritid- och kulturnämnden saknar dock medel för 2017 och beslutar 

hänskjuta ärendet till 2018 års budgetberedning 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
Belganet-Hallabro IF 
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§ 123 Dnr 2017-000048 805 

Ansökan om investeringsbidrag - ventilationssystem, 
isolering tak och ventilationssystem - Saxemara IF 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Saxemara IF har under våren 2017 inkommit med flera investeringsbidrags-

ansökningar, i e-post inkommande 2017-04-25 har Saxemara IF prioriterat 

enligt följande: ventilationssystem, isolering av ventilationssystem och tak 

till den nya omklädningsrumsbyggnaden, isolering av tak till klubbstugan 

samt dörrstängare till omklädningsrumsbyggnaden. 

Idrottsplatsen i Saxemara är under utveckling bland annat pågår anläggande 

av ytterligare en gräsplan, för detta ändamål beviljade Kommunfullmäktige 

2016-11-24 ett bidrag på 780 000 kr.  

Föreningen har av Fritid- och kulturnämnden, § 87/2017 beviljats bidrag, 

25 000 kr för inköp av 2 st 11-mannamål och 19 000 kr för inköp av 

stängsel.  

Bedömning 

Saxemara IF har redan installerat ett nytt ventilationssystem i den nya 

omklädningsbyggnaden, för detta ändamål har de tagit ett banklån på 

200 000 kr. För att minska driftskostnaderna och spara värmeenergi 

erfordras isolering av tak, isolerings av ventilationssystemet samt 

dörrstängare till omklädningsrumsbyggnaden och isolering av tak till 

klubbstugan. Föreningen söker investeringsbidrag på 290 000 kr enligt 

nedanstående sammanställning. 

 Kostnad Ant 

Ventilationssystem 200 000 kr Redan installerat, finansiering 

genom banklån 

Isolering vent. rör omkl. byggnad 55 000 kr  

Isolering tak klubbstuga 20 000 kr  

Dörrstängare omkl. byggnad 15 000 kr   

 290 000 kr  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom Saxemara IF:s ansökan gällande 

bidrag till värmeisolerings- och energisparåtgärder.  

Fritid- och kulturnämnden saknar dock medel för 2017 och beslutar 

hänskjuta ärendet till 2018 års budgetberedning.  
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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 ställer sig bakom Saxemara IF:s ansökan gällande 

bidrag till värmeisolerings- och energisparåtgärder.  

Fritid- och kulturnämnden saknar dock medel för 2017 och beslutar 

hänskjuta ärendet till 2018 års budgetberedning. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen/budgetberedningen 
Saxemara IF 
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§ 124 Dnr 2017-000200 805 

Ansökan om medfinansiering - Blekinges första 
anläggning för fälttävlan, Rid- och körsällskapet 
Sporren 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det finns omkring 1 400 hästar i Ronneby kommun. Drygt 100 av dessa 

finns på ridskolor. Rid och Körsällskapet Sporren vänder sig till ryttarna av 

de 1 300 hästarna som rids privat och erbjuder möjlighet till träningar och 

tävlingar. Verksamheten har varit så framgångsrikt att Sporren nu är 

Ronnebys största tävlingsklubb inom hästsporten. Sporren erbjuder fler 

träningstillfällen, har större bredd i utbudet av träningar, har fler 

tävlingsryttare och har fler tävlingsstarter än någon annan ridklubb i 

kommunen. Sporren är också ensam i Blekinge med aktiviteter inom 

fälttävlan. Huvuddelen (ca 80 procent) av Sporrens aktiviteter riktar sig till 

barn och ungdomar. De flesta är flickor. Verksamheten är i huvudsak förlagd 

till Blekinge Naturbruksgymnasium och bedrivs på kvällar och helger när 

skolan inte nyttjar anläggningen. 

Projektet - Blekinges första tävlingsanläggning för fälttävlan 

Projekt går ut på att skapa Blekinges första tävlingsanläggning för fälttävlan. 

Detta i samverkan med Blekinge Naturbruksgymnasium. Sporren har redan 

byggt en fin terrängbana i samverkan med skolan. Terrängbanan används 

flitigt till träningar men möjligheten att arrangera tävlingar begränsas av att 

det inte finns tillräckliga ytor för de andra delarna. Det är tre grenar, 

banhoppning, dressyr och terränghoppning som skall kunna genomföras 

samma dag. Banhoppningen och dressyren måste dessutom pågå parallellt 

eftersom hoppningen skall genomföras senast 30 minuter efter avslutat 

dressyrprov. Det som saknas i Bräkne Hoby är en stor grusplan där det går 

att ha framridning samt tre dressyrbanor. 

Investering - Grusplan 70 * 100 meter 

Den nya grusplanen planeras ligga i direkt anslutning till det befintliga 

ridhuset och få måtten 70 * 100 meter. Detta ger goda möjligheter att få 

helheten i tävlingsanläggningen att fungera bra genom närhet till parkering, 

toaletter, servering mm. Hela anläggningen blir därmed också 

handikappanpassad.  
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Bedömning 

Kostnad - 1, 7 miljoner 

Kostnaden för banan har beräknats till 1 700 000 kronor varav 40 000 kronor 

är ideellt arbete. 1 200 000 kr söks från Allmänna arvsfonden. Detta 

motsvarar 75 procent av de kostnader som Allmänna arvsfonden kan godta. 

Sporren har sökt bidrag från Blekinge Idrottsförbund (Idrottslyftet) och 

beviljats ett bidrag på 175 000 kr. Detta innebär ett medfinansieringsbidrag 

från Ronneby kommun på 285 000 kr. 

Föreningen anger i projektbeskrivningen att projektet ”drivs i samarbete med 

Blekinge Naturbruksgymnasium och eleverna där” 

Rid- och körsällskapet Sporren har fått en förfrågan att arrangera lag-SM i 

fälttävlan 2017 men har tackat nej. Om detta projekt genomförs kommer 

man att ha möjlighet att arrangera tävlingen 2018.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturförvaltningen beslutar att ställa sig bakom Rid- och 

körsällskapet Sporrens ansökan om medfinansiering gällande anläggning av 

en grusplan 70 * 100 m i anslutning till Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby 

enligt projektbeskrivningen. 

Fritid- och kulturförvaltningen har dock inga medfinansieringsmedel och 

beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Mikael Karlsson (S), Anders L Petersson (C), Kranislav 

Miletic (S), tjänstgörande ersättarna Catharina Christensson (S), Thommy 

Persson (S), ersättarna Rickard Evaldsson (M) och Eva-Britt Brunsmo (C).  

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) yrkar med instämmande av Anders L Petersson (C) 

bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar att ställa sig bakom Rid- och 

körsällskapet Sporrens ansökan om medfinansiering gällande anläggning av 

en grusplan 70 * 100 m i anslutning till Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby 

enligt projektbeskrivningen. 
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Fritid- och kulturförvaltningen har dock inga medfinansieringsmedel och 

beslutar att hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Rid- och körsällskapet Sporren 
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§ 125 Dnr 2017-000027 809 

Ansökningar Integrationsmedel - Saxemara IF - Hoby 
GIF - Kallinge SK  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade 2017-05-18 om fördelning av 2017 års 

Integrationsmedel. Ansökningarna från Hoby GIF, Saxemara IF och 

Kallinge SK var sent inkomna och återremitterades. Föreningarnas 

ansökningar stöds av Blekinge Idrottsförbund och dess integrations-

koordinator. Blekinge Idrottsförbund har beviljat Saxemara IF 18 000 kr och 

kommer att bevilja mellan 10 – 30 000 kr till Hoby GIF respektive Kallinge 

SK.  

Bedömning 

De tre fotbollsföreningarna står inför samma utmaningar eftersom 

ungdomslagen har får föräldrar och därmed få som kan skjutsa till träningar 

och matcher. Man är bland annat i behov av att hyra in minibussar för att 

lösa transporterna. 

Blekinge Idrottsförbunds integrationskoordinator Olof Ljungberg föreslår att 

Ronneby kommun beviljar Saxemara IF, Hoby GIF och Kallinge SK, 30 tkr, 

30 tkr respektive 20 tkr. Kvar av integrationsmedlen finn 65 000 kr som 

ännu inte är fördelade.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Saxemara IF 20 000 kr, Hoby 

GIF 20 000 kr och Kallinge SK 15 000 kr i bidrag.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M) och Peter Lindström (RP). 

Yrkanden 

Peter Lindström (RP) 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 bevilja bidragsansökningar om 

integrationsmedel enligt följande: Saxemara IF 20 000 kr, Hoby GIF 20 000 

kr och Kallinge SK 15 000 kr. 

________________ 

Exp. 
Saxemara IF 
Hoby GIF 
Kallinge SK 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 126 Dnr 2017-000208 860 

Regional Kulturplan- begäran om remissyttrande 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I december 2009 beslutade riksdagen om en ny modell för tilldelning av 

vissa medel, där den regionala nivån får ett större ansvar, den så kallade 

Kultursamverkansmodellen. (SOU 2010:11) Grunder för detta är att 

regionerna beslutar om regional kulturplan som ska gälla under en period om 

tre år. Den 14 juni beslutade regionstyrelsen att skicka ut Regional 

kulturplan för Blekinge 2018-2020 på remiss. Remissinstanserna avgör 

själva hur remissvaren ska hanteras. Vid den muntliga presentationen i fritid 

och kulturnämndens junimöte fick partigrupperna uppdraget att komma med 

synpunkter till nämndsmötet i augusti. 

Remisstiden är 14 juni till 30 september. 

Beslut fattas i Regionstyrelsen den 15 november.  

Bedömning 

En möjlig lösning är att ett gemensamt remissvar sammanställs utifrån 

framförda synpunkter från partigrupperna på fritid- och kulturnämndens 

möte och skickas som ett remissvar från Ronneby kommun 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att skicka ett gemensamt svar i egenskap 

av ansvarig för kulturfrågor i Ronneby Kommun.  

Deltar i debatten 

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

Thomas Lähdet (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) med flera ledamöter yrkar att fritid- och 

kulturnämnden ställer sig bakom kulturplanen såsom den är presenterad i 

remissutgåvan.       

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 i yttrande till Regionstyrelsen, Region 

Blekinge, ställa sig bakom kulturplanen såsom den är presenterad i 

remissutgåvan.   

________________ 

Exp. 
Regionstyrelsen, Region Blekinge 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 127 Dnr 2017-000013 809 

Information & Rapporter  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Jernvallen Kallinge – Ärendet gällande Jernvallen blev återremitterat från 

ks/au med uppmaningen att återuppta diskussionerna om skötseln av 

idrottsplatsen. Kallinge SK har meddelat att de är intresserade av ett nytt 

skötselavtal, med undantag av konstgräsplanen. En lösning kan ev vara i 

stånd vid årsskifte. 

En träff har genomförts med Krif:s nya styrelse. Där har det bl a diskuterats 

bokningar av ishallen och deras ekonomiska situation. 

Ekenäs avtalet är påskrivet och klart. Det är ett avtal som löper på 10 år. 

Föreningen ska bl a investera i byggnation av nya campingstugor. 

Brunnsbadet – Älgincidenten blev omtalad i pressen. Personalen på 

Brunnsbadet och Ronneby Brunn hotell har skött det hela mycket bra. De 

som blivit drabbade får ersättning, en fridag på Brunnsbadet. 

Bemanning inom administrationen är fulltalig. På Kulturcentrum är 

rekrytering av en tjänst kvar.   

Preliminär rapport om sommarlovsaktiviteterna redovisas. Det olika 

aktiviteterna har fungerat bra. En komplett redovisning kommer när alla 

aktiviteter är sammanställda.    

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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§ 128 Dnr 2017-000012 002 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärenden cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut 2017-06-15 – Blekinge spelmansförbund beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 5 000 r för genomförande av spelmansstämma den 

11 augusti 2017.  

Delegationsbeslut 2017-06-15 - Föreningen berättelser under Eken beviljas 

ett arrangemangsbidrag om 2 000 kr som stöd för arrangemangen i Gärestad 

och Räntemåla. 

Delegationsbeslut 2017-06-19 - Demensföreningen i Ronneby beviljas ett 

bidrag om 2 000 kr för sin årliga stödverksamhet.  

Delegationsbeslut 2017-08-04 - Bräkne-Hoby Folkets husförening beviljas 

kopiering av marknadsföringsmaterial inför konstutställning med lokala 

förmågor. 

Delegationsbeslut 2017-08-04 - SFF i Blekinge Quintus 72 beviljas 

kopiering av marknadsföringsmaterial inför öppet möte med fd 

överstelöjtnant i Flygvapnet, Lennart Berns, som berättar om J 29 flygande 

Tunnan. 

Delegationsbeslut 2017-08-04 - Belganets Samhällsförening beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 5 500 kr för föreställningen ”Predikare o jag” med 

Friteatern Carina Molander. 

Delegationsbeslut 2017-08-04 - Bräkne–Hoby Folkets husförening beviljas 

kopiering av marknadsföringsmaterial inför arrangemang med Tommy 

Nilsson som kåserar och visar bilder från Blekinge. 

Delegationsbeslut 2017-08-10 - Svenska CSA föreningen beviljas ett 

arrangemangsbidrag om 1 500 kr för den budgeterade kostnaden för 

tryckmaterial/affischer.    

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S) 

och ersättare Eva-Britt Brunsmo (C). 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 129 Dnr 2017-000011 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 

Protokollsutdrag: 

Kommunfullmäktige § 180/2017 – Anhållan om entledigande från uppdraget 

som ersättare i fritid- och kulturnämnden, Åsa Cederberg (S). 

Kommunfullmäktige § 181/2017 – Anhållan om entledigande från uppdraget 

som ledamot i fritid- och kulturnämnden och ersättare i kommunfullmäktige, 

Johan Svedberg (S). 

Kommunfullmäktige § 184/2017 – Tertialrapport 2017-04-30. 

Kommunfullmäktige § 187/2017 – Reglemente för kommunstyrelsen 2017.  

Kommunfullmäktige § 196/2017 – Förslag till regler för Ronneby kommuns 

stipendier riktade till ungdomar som inte är medlemmar i förening. 

Kommunfullmäktige § 248/2017 – Ekenäs Camping – Avtalsförslag mm. 

Ärendelogg 2017-08-22.      

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet i ärendeloggen gällande översyn av 

regelverk för bidrag snarast tas upp för behandling.      

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framför yrkande.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till 

dagens protokoll. 

Att ärendet gällande översyn av regelverk för bidrag snarast tas upp för 

behandling. 

________________ 
Exp. Förvaltningschef Thomas Andersson, Fritids- och kulturförvaltningen 
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§ 130 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) tar upp ett ärende om att även övriga ledamöter 

i fritid- och kulturnämnden ska få sin handlingar via Ciceron på Ipad.  

Presidiet har fått detta i några månader och det har fungerat bra.  

Ipads måste tillhandahållas/köpas in till ledamöterna.    

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP), Mikael 

Karlsson (S), Christer Stenström (M), Tomas Lund (SD), tjänstgörande 

ersättare Thommy Persson (S), ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C) och Carina 

Karlsson (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att till nästa sammanträde bokas in en 

timmes genomgång av Ciceron systemet för att därefter sätta ingång med 

digitala utskick till nämndens ledamöter.        

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att köpa in Ipads och införa digitala 

utskick/hantering av möteshandlingar under hösten 2017. 

Att på sammanträdet i september 2017 ha en timmes genomgång och visning 

av systemet Ciceron.  

________________ 

 

 


