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§ 153 Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) föreslås att jämte ordförande justera dagens protokoll.   

Ett extra ärende – Blekinge Idrottsförbunds ansökan om bidrag för 

Idrottsgalan, återvisats från KS/AU.  

Ronny Pettersson (V) ställer en övrig fråga om vad som hänt med g:a 

Rådhuset, lokal för ungdomsverksamhet.   

Yrkanden 

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

dagens protokoll, att Ronny Petterssons (V) fråga om g:a Rådhuset tas upp 

under övriga frågor/ärenden. 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar att ärendet gällande bidragsansökan för Blekinge 

Idrottsgala skjuts till sammanträdet i december 2018 då övriga 

bidragsansökningarna ska tas upp för behandling.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Teo Zickbauer (S) att justera 

dagens protokoll. 

Att ärendet Blekinge Idrottsförbunds ansökan om bidrag för Blekinge 

Idrottsgala 2019 skjuts till sammanträdet i december 2018. 

Att ta upp frågan om g:a Rådhuset under ärendet övriga frågor/ärenden. 

________________ 
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§ 154 Dnr 2018-000384 808 

Information om den policy och dess tillämpning som 
gäller för de digitala informationstavlorna 

 

Informatör/kommunikatör Nina Giacomelli föredrar ärendet.  

Sammanfattning  

Det primära syftet med skylten är att informera förbipasserande om Ronneby 

kommun, om kommande större evenemang och händelser där kommunen är 

medfinansiär eller där evenemanget bedöms stärka Ronneby kommuns 

varumärke Ronneby - den moderna kurorten på ett särskilt positivt sätt. 

Denna bedömning görs av kommunikationschefen. Skylten är ett 

komplement till annonsering i tidningar, information på ronneby.se, 

visitronneby.se och i andra sociala medier för Ronneby kommun och dess 

bolag.    

Ronneby kommuns informationsavdelning svarar för layout, innehåll, 

frekvens samt exponeringstid för aktuellt material.  

 

Information om olika evenemang i kommunen kommer framför allt att 

hämtas från evenemangskalendern på Ronneby kommuns hemsida 

(ronneby.se och visitronneby.se).  

 

Informationsavdelningen presenterar i samverkan med turism- och 

evenemangsansvarig en lista med relevanta evenemang för 

kommunikationschefen. Kommunikationschefen fattar beslut om vilka 

evenemang som uppfyller kraven för att få synas på de digitala 

informationsskyltarna. Detta sker minst två gånger om året. Vid behov även 

oftare. I akuta fall kan kommunikationschefen fatta ett beslut utan 

samverkan.  

 

Innehållet i budskapen ska i första hand vara samhällsinformation och 

information om evenemang och aktiviteter som Ronneby kommun 

arrangerar eller är medfinansiär i. Även kommersiella arrangemang som äger 

rum i Ronneby kommun kan visas på skylten om dess karaktär stärker bilden 

av Ronneby kommun.  

 

Om behov uppstår kan skyltarna användas för krisinformation.  

Skylten får inte innehålla texter med politiska och/eller religiösa budskap. 
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Deltar i debatten 

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

Pettersson (V) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

Ordförande Lena Mahrle (L) tackar Nina Giacomelli för informationen. 

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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§ 155 Dnr 2018-000121 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det prognostiserade utfallet visar att fritid- och kulturnämnden ligger på en 

förbrukning om 83 %. 

Vidare redovisades en sammanställning av de olika bidragskontona. Det 

finns i dagsläget totalt 230 047 kr kvar i bidragspotten.  

Deltar i debatten 

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

Lindström (RP), Fredrik Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Catharina 

Christensen (S), Amani El Ali Mazloum (S) och ersättare Thommy Persson 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att den ekonomiska uppföljningen/ 

anslagsförbrukningen noteras till dagens protokoll.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid-och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska redovisningen 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 156 Dnr 2018-000364 007 

Revisorerna - Granskning av arbetet med sociala 
medier 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Revisionen i Ronneby kommun har gett EY uppdraget att granska 

förvaltningarnas arbete med sociala medier. En rapport är framtagen. Fritid 

och kulturnämnden har likt övriga nämnder uppdraget att avge yttrande om 

rapporten senast den 30 november 2018. I revisionens sammanfattning 

framkommer ett antal iakttagelser: 

 Riktlinjer för närvaro i sociala medier är framtagna av kommunens 

ledningsgrupp 2013. Dessa följs inte i någon större utsträckning vad 

gäller dokumentation och gallring enligt rapporten. 

 23 % av svarande uppgav att det fanns förvaltningsspecifika 

riktlinjer/ instruktioner för hantering av sociala medier. ( Fritid och 

kultur har interna riktlinjer) 

 Vid intervju uppgavs att det i de flesta fall är tydligt vem som har ett 

utökat ansvar (redaktör) för sociala medier på arbetsplatsen. 

 Information från konton sparas inte och gallring av information och 

inlägg på kontona sker inte i någon större utsträckning. Nämnderna 

gör inte någon dokumenterad uppföljning av arbetet med sociala 

medier. 

Rekommendation till övriga nämnder: Ej KS som har egna 

rekommendationer. 

 Säkerställa att ansvarsfördelning och roller är tydliga och 

kommunicerade i verksamheten. 

 Säkerställa att diarieföring, gallring, arkivering och hantering av 

sekretessbelagda uppgifter hanteras på ett ändamålsenligt sätt. 

 Följa upp arbetet med sociala medier. 

I rapporten framkommer också att inget nämns om inkomna eller upprättade 

handlingar via sociala medier i den nu gällande dokumentshanteringsplanen.  



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(27) 
2018-11-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen gör bedömningen att innehållet i 

revisionsrapporten överensstämmer med avgivna svar. Frågorna har 

ytterligare aktualiserats genom införande av GDPR.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar godkänna detta yttrande och avge det som 

sitt.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V) och ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

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

bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Att fritid- och 

kulturförvaltningen får i uppdrag att säkerställa ovan angivna 

rekommendationer och återkomma med förslag till åtgärder för desamma.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid-och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt 

yttrande i ärendet och översända detsamma till kommunfullmäktige. 

Att ge fritid- och kulturförvaltningen i uppdrag att säkerställa ovan angivna 

rekommendationer och återkomma med förslag till åtgärder för desamma. 

________________ 

Exp. 
Thomas Andersson, förvaltningschef 
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§ 157 Dnr 2017-000584 800 

Uppföljning - Intern kontrollplan 2018 

 

Förvaltningschef Tomas Andersson och handläggare Niklas Lundin föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt beslut av kommunfullmäktige ska nämnderna varje år anta en intern 

kontrollplan för verksamheten. Kontrollplanen ska inkludera 

rutinbeskrivningar och visa hur uppföljning av planen görs. Den interna 

kontrollplanen och uppföljningen ska varje år rapporteras till 

kommunstyrelsen.  

Bedömning 

Förvaltningen har genomfört stickprovskontroll och uppföljning enligt 

uppsatt internkontrollplan för 2018. 

 

Uppföljning av samtliga riskområden: 

 Avtal – gäller ej avtal som omfattas av LOU 

Fem slumpmässigt utvalda avtal har följts upp. Inget avtal har påvisat 

avvikelse. Rutiner avseende avtal är del av kansliets pågående 

utvecklingsarbete och arbetet med att följa upp samtliga avtal pågår. 

 Rutiner och handläggning av bidragsansökningar 

En stickprovskontroll har genomförts av fem ansökningar inom idrott och 

fem bidrag inom kultur/övriga. De utvalda bidragsansökningarna följer 

uppsatta bidragsregler. I två fall så har nämnden frångått tjänstemannens 

förslag. Detta kan innebära en risk för att bidragsregler frångås. För en av 

bidragsansökningarna har undantagsregeln tillämpats. Om denna tillämpning 

sker frekvent så kan det indikera att bidragsbestämmelser och system bör ses 

över för en eventuell revidering. Underlag och information för vissa 

bidragsärenden är inte samlade i diariesystemet. Förvaltningens arbete 

avseende att utveckla rutiner pågår och det nya digitala bidragssystemet kan 

bidra till att förenkla och tydliggöra hanteringen. 

Ärendeuppföljning/återrapportering gällande beslut som fattas av fritid- och 

kulturnämnden.  
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 Uppföljning har skett och ingen väsentlig avvikelse noteras. 

Ärendehanteringen fungerar tillfredställande. Återrapportering sker 

överlag på utsatt tid. Vid föreningar meddelas detta till presidiet.   

Uppföljningen av samtliga riskområden görs i Stratsys.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förvaltningens redogörelse för 

uppföljningen av den interna kontrollplanen för 2018.  

Deltar i debatten 

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

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

ersättare Christer Leksell (SD) och ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle 

(L) bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: Att nämnden inte upplever 

att man inte följt gällande regler för bidrag utan att alla ärenden diskuterats 

noggrant även i de fall som avsett särskilda ändamål. Ett förtydligande bör 

ske gällande hanteringen av bidrag. 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget och Ronny Petterssons (V) 

yrkande med följande tillägg: Att inför upprättande av Intern kontrollplan 

2019 poängtera kontroll av diarieföring gällande bidragshanteringen.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna fritid- och 

kulturförvaltningens redogörelse för uppföljning av intern kontrollplan för 

2018 med följande tillägg: 

Fritid- och kulturnämnden upplever inte att man inte följt gällande regler för 

bidrag utan att alla ärenden diskuterats noggrant även i de fall som avsett 

särskilda ändamål. Ett förtydligande bör ske gällande hanteringen av bidrag. 

Inför upprättande av Intern kontrollplan 2019 poängtera kontroll av 

diarieföring gällande bidragshanteringen. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 158 Dnr 2018-000348 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Inför krav på badblöja 

 

Förvaltningschef Tomas Andersson och handläggare Niklas Lundin föredrar 

ärendet. 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har lämnats in om krav på badblöja för icke ”torra” 

barn på samtliga badanläggningar i Ronneby, då badblöjan minskar risken 

för sanering av bad och ökar hygienen. Kommunfullmäktige har remitterat 

medborgarförslaget till fritid- och kulturnämnden för vidare hantering.  

Bedömning 

I dagsläget finns ingen uppmaning eller krav på badblöja på badanläggningar 

i Ronneby kommun. På Brunnsbadet och Ronneby sporthall finns badblöjor 

till försäljning, dock ej i Kallinge simhall.  

I Karlshamns kommun finns uppsatta hygienregler för simhall där det tydligt 

framgår att blöjbarn ska använda badblöja eller vadderad blöja, badblöja 

finns också till försäljning. I Olofström så finns regler om att badblöja ska 

användas för barn under tre år samt för barn som har problem att kontrollera 

sina behov.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar som yttrande att bifalla förslaget om att 

införa krav på badblöja. Fritid- och kulturförvaltningen gör ett tillägg i 

ordningsregler för samtliga badanläggningar i Ronneby kommun gällande 

obligatoriskt krav på att blöjbarn skall använda badblöja.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V), Catharina Christensson (S), Peter 

Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) och ersättare 

Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar att det hanteras på respektive anläggning av 

personal, i förekommande fall. Fritid- och kulturnämnden föreslår 

kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget. 
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Ronny Pettersson (V) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) att 

ärendet återemitteras med följande motivering: Positiv till att badblöja införs, 

men vilka konsekvenser det får om inte badblöja för icke ”torra” barn införs 

gällande rengöring, kostnad för tömning av bassängen, behov av extra klor 

etc.       

Propositionsordning 

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

på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att fritid- och 

kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande 

motivering: Att ställa sig positiv till att badblöja införs, men vilka 

konsekvenser det får om inte badblöja för icke ”torra” barn införs gällande 

rengöring, kostnad för tömning av bassängen, behov av extra klor etc. 

________________ 

Exp. 
Niklas Lundin, handläggare 
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§ 159 Dnr 2018-000382 800 

Ansökan om ett arrangemang till sommaren 2019 "Bio 
på Brunnen" 

 

Handläggare Niklas Lundin föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Nathalie Karlsson har 2018-10-16 inkommit med en ansökan avseende 

arrangemangsbidrag för Bio på Brunnen. Ansökan avser att arrangera 

utomhusbio under två kvällar på Tosia bonnadan 12-13 juli 2019.  

Bedömning 

I enlighet med uppsatta bidragsbestämmelser så kan arrangemangsbidrag 

endast sökas av föreningar som uppfyller grundläggande regler och kriterier. 

Ansökan för Bio på Brunnen är från en privatperson. Ansökan är otydlig 

avseende vilket belopp som söks för arrangemanget och enligt 

bidragsbestämmelser så kan bidraget aldrig uppgå till 100 % av den totala 

budgeten.  

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan för Bio på Brunnen då 

ansökan ej uppfyller uppsatta regler och kriterier i bidragsbestämmelser.  

Deltar i debatten 

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

Petterson (V). 

Yrkanden 

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

tillägg: Fritid- och kulturnämnden finner förslaget om ute bio i någon form 

under sommarmånaderna tilltalande och hänskjuter idén till fritid- och 

kulturförvaltningens sommarlovsverksamhet.       

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan för bio på Brunnen då 

ansökan ej uppfyller kriterier i bidragsbestämmelserna. 

Fritid- och kulturnämnden finner förslaget om ute bio i någon form under 

sommarmånaderna tilltalande och hänskjuter idén till fritid- och 

kulturförvaltningens sommarlovsverksamhet. 

________________ 

Exp. 
Niklas Lundin, handläggare 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Nathalie Karlsson 
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§ 160 Dnr 2018-000373 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Att förebygga och behandla fysisk och psykisk ohälsa 

 

Handläggare Shirin Sahebjamee föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Linnéa 

Petersson att förbygga och behandla fysisk och psykisk ohälsa genom att 

bygga ett utomhusgym för att motiviver folk till rörelse.  

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym. 

Vid eventuell översyn av fritidsanläggningar och inför framtida diskussioner 

om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget gällande 

anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner om 

lämplig placering.  

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggningar inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur.  

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 avge följande såsom sitt yttrande till 

kommunfullmäktige, att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggningar inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 161 Dnr 2018-000376 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Nybyggnad av ett utomhusgym 

 

Handläggare Shirin Sahebjamee föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Fredrik 

Nilsson gällande nybyggnad av ett utomhusgym.  

Bedömning 

Det är i dagsläget inte aktuellt att anlägga ett utomhusgym. 

Vid eventuella översyn av fritidsanläggningar och inför framtida 

diskussioner om vidareutveckling av spontanidrottsplatser, kan förslaget 

gällande anläggande av utomhusgym komma att beaktas samt diskussioner 

om lämplig placering.     

Det finns i dagsläget inga investeringsmedel avsatta för utredning, inköp 

eller uppförande av ett utomhusgym.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 

spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggningar inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur.  

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 avge följande såsom sitt yttrande till 

kommunfullmäktige, att det inkomna medborgarförslaget kan finnas med 

som ett förslag inför framtida diskussioner om vidareutveckling av 
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spontanidrottsplatser, samt motionsspår och friluftsanläggningar inom 

nämnden för teknik, fritid och kultur. 

________________ 

 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 162 Dnr 2018-000375 109 

Begäran om remissyttrande över medborgarförslag - 
Upprusta och utöka utegymmet längs elljusspåret i 
Brunnsparken 

 

Handläggare Shirin Sahebjamee föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Den 27 september 2018 har ett medborgarförslag kommit in från Amanda 

Hanson att upprusta och utöka utomhusgymmet längs Elljusspåret i 

Brunnsskogen.  

Bedömning 

Det finns ett pågående projekt gällande utveckling av Brunnsparken och 

Brunnskogen inom olika område bland annat utomhusgym, lekplatser, 

casting och hundsport. 

Projektet bedrivs av konsultfirman Tyréns som har fått uppdraget från 

tekniska förvaltningen. Därmed vore det mer lämpligt att förslaget behandlas 

på tekniska förvaltningen och i det pågående projektet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar avge som yttrande till 

kommunfullmäktige att det inkomna förslaget kan ingå i det pågående 

projektet på tekniska förvaltningen.  

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 avge följande såsom sitt yttrande till 

kommunfullmäktige, att det inkomna förslaget kan ingå i det pågående 

projektet på tekniska förvaltningen. 

________________ 
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Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 163 Dnr 2018-000245 800 

Blekinge idrottsförbund och Idrottsgalan 2019 

Ärendet flyttas till sammanträdet i december 2018. 

________________ 
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§ 164 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Handläggare Niklas Lundin lämnar följande information: 

 Kulturstrategi – Upprättande av en Kulturstrategi pågår och ska 

beslutas på fritid- och kulturnämnden i december 2018. En Power 

Point presentation visades hur arbetet fortlöper.  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

 G:a Rådhuset – Förändring av detaljplanen inväntas så i dagsläget 

ligger fastigheten i träda. De anställda håller på undersöka vilka 

aktiviteter som ska finnas inom verksamheten. 

 Ronneby Sporthall – En lägesinformation lämnades om vad som 

pågår. Det har avhållits ”husråd” tillsammans med föreningar, polis 

och övrig behöriga. 

Fortlöpande information kommer i ärendet. 

 Lugnevi isarena – Säsongen är igång inom ramen för befintligt avtal. 

Fredriksbergs BK har löst bemanningsfrågan i samverkan med 

Ronneby Golfklubb. 

 Bemannings inom kansliet – Niklas Lundin vikarierar för Cecilia 

Mörck. Vikariatet går ut den sista februari 2019 och förvaltningen 

arbetar för att det ska bli en förlängning. Cecilia Mörck är 

sjukskriven året ut. Shirin Sahebjamee är tillsvidareanställd så 

kansliet har full bemanning. Ett arbete pågår tillsammans med tf 

förvaltningschef Emelie Stenborg för teknisk förvaltning för att se 

över tjänster och bemanning inom den kommande teknik- fritid- och 

kulturförvaltningen.      

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Peter Lindström (RP), Mikael Karlsson (S), Anders Petersson 

(C), ersättarna Thommy Persson (S) och Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

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

protokoll.      
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Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 

 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

25(27) 
2018-11-20  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 165 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.    

 

Delegationsbeslut 2018-10-31 – Ronneby Folkteater beviljas ett bidrag om 

2 000 kr för fri entré till föreställningen En svart ridå. 

Delegationsbeslut 2018-11-15 – Lars Lomyr-Lundqvists ersättningsyrkande 

förstörda glasögon. Ronneby kommun kan inte gå in som part i detta ärende 

då det handlar om ett brott.   

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisade delegationsärenden 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 redovisade delegationsärenden 

till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 166 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden mm cirkulerade under mötet. 

Kommunstyrelsen § 286/2018 – Delårsrapport 2018-08-31 för Ronneby 

kommun (förvaltningarnas muntliga föredragningar sker måndagen 1/10 vid 

budgetberedningen). 

Kommunstyrelsen § 299/2018 – Revisionsrapport fritid- och kulturnämnden.  

 

Kommunstyrelsen § 302/2018 – Sammanträdesdagar och tider för 

kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.  

Kommunfullmäktige § 272/2018 – Delårsrapport 2018-08-31 för Ronneby 

kommun. 

Kommunfullmäktige § 283/2018 – Sammanträdesdagar och tider för 

kommunfullmäktige 2019. 

Ärendelogg 2008-11-19.     

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att redovisade delgivningsärenden mm 

noteras till dagens protokoll           

Propositionsordning 

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

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.        

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisade delgivningsärende 

mm  till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 167 Dnr 2018-000017 009 

Övriga frågor/ärende 

Övrig fråga gällande g:a Rådhuset redovisades under § 164/2018 – 

Information och rapporter. 

________________ 

 


