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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) 
Kranislav Miletic (S) 
Mikael Karlsson (S) 
Johan Svedberg (S) 
Tomas Lund (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Carina Karlsson (SD) 
Thommy Persson (S) 
Thomas Svensson (S) 

Övriga närvarande  

Ersättare Åke Tärntoft (C) 
Eva-Britt Brunsmo (C) 
 

Tjänstemän Thomas Andersson, förvaltningschef 
Jeanette Mauritzon, ekonom 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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§ 39 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

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

protokoll.  

________________ 
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§ 40 Dnr 2017-000016 041 

Internbudget 2017 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med 

ekonom Jeanette Mauritzon. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden beslutade under § 23/2017 att ärendet gällande 

internbudget för 2017 skulle behandlas på ett extra sammanträde den 3 mars 

2017. Ett förslag till en internbudget presenteras för ledamöterna. 

Ledamöterna går grundligt igenom presenterat internbudget förslag.  

Omorganisationer leder till att fritid- och kulturnämnden har en lägre ram. 

Turismen har flyttat över till kommunledningsförvaltningen och 

vaktmästarorganisationen har flyttats till tekniska förvaltningen. Kostnaden 

för städ kommer även att öka.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Johan Svedberg (S),  

Peter Lindström (RP), Mikael Karlsson (S), Christer Stenström (M), Tomas 

Lund (SD), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Carina 

Karlsson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) m fl ledamöter yrkar att förvaltningschef 

Thomas Andersson får i uppdrag att skapa en reserv om 200 tkr inom ram 

och att en återrapport ska ske på fritid- och kulturnämndens sammanträde 

den 16 mars 2017 samt att i övrigt godkänna presenterad internbudget för 

2017. 

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschef Thomas 

Andersson i uppdrag att skapa en reserv om 200 tkr inom ram och att en 
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återrapport ska ske på fritid- och kulturnämndens sammanträde den 16 mars 

2017. 

I övrigt godkänna presenterad internbudget 2017 för fritid- och 

kulturnämnden. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
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§ 41 Dnr 2016-000667 816 

Fritidsgård/aktivitetsanläggning i Kallinge Centrum, 
mm 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ärendet om placering av framtida fritidsgård i Kallinge återremitterades från 

januarimöte då det efterfrågandes en kartläggning av alternativa lokaler för 

fritidsgårdsverksamhet i Kallinge. En kartläggning är presenterad på 

nämndsmötet den 16 februari. Mötet beslutade återremittera ärendet till ett 

extrainsatt nämndsmöte den 3 mars med uppdraget att presentera ett 

reviderat förslag till hyresavtal mellan Strandhems Fastigheter och Ronneby 

kommun angående inrättande av fritidsgårdsverksamhet i fastigheten 

Flisevägen 1 i Kallinge.  

 

Bedömning 

Avtalet är reviderat efter synpunkter från nämndsmötet den 16 januari. En 

dialog är genomförd med Jörgen Holmslykke, ägare till Strandhems 

fastigheter, samt med kommunjurist Sanja Gojkovic. Förslaget innebär en 

ökad kostnad för förvaltningen på 19 139 kr i månaden samt en kostnad för 

inköp av inventarier på 60 000 kr. Om avtalet kan träda i kraft från maj 

månad blir detta en ökad kostnad på ca 200 000 kr för 2017. Förutsättningen 

för tidsplan i avtal är att fastigheten får godkännande att bedriva 

fritidsgårdsverksamhet enligt detaljplan. 

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen 

att flytta fritidsgårdsverksamheten till Flisevägen 1 

att godkänna framlagda förslag till hyresavtal 

att godkänna ett tilläggsäskande för hyreskostnader från maj om 140 000 kr 

för 2017 samt ett tilläggsäskande om 60 000 kr för inventarier.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M) Mikael Karlsson (S), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD), 

tjänstgörande ersättare Thomas Svensson (S). 
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Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: att 

förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att återkomma senast 

2018-06-01 för ställningstagande om en eventuell förlängning av avtalet för 

fritidsgårdsverksamheten i Kallinge centrum 2019. 

Mikael Karlsson (S) yrkar bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande med 

följande tillägg: att en del av avtalstexten under punkt 2 kompletteras enligt 

följande: Återställningskostnad om 100 000 kr utfaller endast om 

hyresgästen säger upp avtalet. 

Tomas Lund (SD) yrkar avslag på tjänsteförslaget.  

Propositionsordning 

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

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

Karlssons (S) yrkande och avslår Tomas Lunds (SD) yrkande.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att flytta fritidsgårdsverksamheten till 

Flisevägen 1 i Kallinge. 

 

Godkänna presenterat avtalsförslag med komplettering i texten enligt 

följande, Återställningskostnad om 100 000 kr utfaller endast om 

hyresgästen säger upp avtalet. 

Att hos kommunstyrelsen ansök om ett tilläggsäskande för hyreskostnader 

från maj månad om 140 000 kr för 2017 samt om ett tilläggsäskande om 

60 000 kr för inventarier 

 

Att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att återkomma senast 

2018-06-01 för ställningstagande om en eventuell förlängning av avtalet för 

fritidsgårdsverksamheten i Kallinge centrum 2019. 

 

Reservation 
Ledamöterna från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp. 
Jörgen Holmslykke 
Kommunstyrelsen 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(9) 
2017-03-03  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 42 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) meddelar att två ledamöter ej fått ut 

kallelsen/handlingarna till dagens extra sammanträde. En genomgång av 

rutiner vid utskick av handlingar redovisades.  

 

Vidare påminner ordförande Lena Mahrle (L) om föreningsträffen den  

6 mars 2017 kl 17 30 – 20 15 i Ronnebysalen, Stadshuset. Inbjudan har sänts 

ut till alla ledamöter via e-post 2017-02-13.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 

 


