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§ 1 Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

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

dagens protokoll. 

Ordförande Lena Mahrle (L) hälsar Jens Svensson, Sydöstran, välkommen 

till fritid- och kulturnämndens första öppna sammanträde. Detta är en viktig 

förnyelse i det politiska arbetet. 

Ronny Pettersson (V) tar upp en övrig fråga om utredning av Gamla Teatern. 

Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att det kommer en fullödig rapport på 

marsmötet.  

Ronny Pettersson (V) tackar för svaret. 

Yrkanden 

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

dagens protokoll och att ovanstående noteras till dagens protokoll.     

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (V) 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 samt att ovanstående noteras till dagens protokoll.  

________________ 
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§ 2 Dnr 2018-000024 041 

Anhållan om tilläggsäskande (TA) i kompletterings- 
budget 2018 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

I budgetprocessen ingår att se över vilka investeringsmedel som inte har 

förbrukats under det gångna året och att föreslå vilka medel som bör flyttas 

över till nästkommande år. Under 2017 kan vi identifiera 11 poster.  Av 

olika skäl har dessa investeringsmedel inte kunnat förbrukas fullt ut. Dessa 

poster är:  

1. Brunnsbadet: Försenad upphandling av ny attraktion. Klar till hösten 

2018. 

2. Motocross: Försenad process på grund av inköp av mark för ändamålet. 

3. Bibliotek: Nyttjande av resterande belopp för att färdigställa enligt plan. 

4. Utredning reinvestering inom fritid- och kultur. Utredningen försenad på 

grund av prioritering av andra uppdrag. 

5. Bidrags och bokningssystem: Upphandling klar. Kostnader för nytt 

system inklusive implementering. 

6. Blekingeleden: Nyttja resterande del av medel för upprustning av 

Blekingeleden. 

7. Ekenäs badplats: Klart med länsstyrelsen att färdigställa ny spång samt 

röja vass på södra delen av badplatsen. 

8. Ekenäs camping: Medel avsatta för asfaltering av parkering samt 

framdragande av vatten och avlopp. 

9. En komplett teater: Arbetet är i full gång gällande ventilation, åtgärder 

för brandskydd samt andra renoveringar. 

10. Utveckling fiske: Ej klara åtgärden i Ronnebyån. Inväntande av beslut 

från Länsstyrelsen. 

11. Kulturcentrum: Fortsatta investeringar på kulturcentrum. 

 

För att se summor: Se underlag:  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen har haft svårt att verkställa alla investerings-

poster av olika skäl. En anledning har varit att vi är beroende av resurser på 

andra förvaltningar, vilka i sin tur haft en ansträngd situation 

bemanningsmässigt.  
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I vissa fall kan man se det som naturligt med förseningar eftersom besluts- 

och tillståndsprocesser tar tid.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förslaget till tilläggsäskande 

enligt bifogat underlag.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD) tjänstgörande 

ersättarna Rickard Evaldsson (M), Thommy Persson (S), ersättarna Thomas 

Lähdet (MP) och Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

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

och tjänstgörande ersättare Rickard Evaldsson (M) att ärendet återremitteras 

med motiveringen att samtliga poster där investeringsmedel inte har 

förbrukats full ut, för år 2017, ska tilläggsäskas för 2018.      

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 

motiveringen att samtliga poster där investeringsmedel inte har förbrukats 

fullt ut, för år 2017, ska tilläggsäskas för 2018. 

________________ 

Exp. 
Ekonomienheten 
Kommunstyrelsen 
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§ 3 Dnr 2018-000008 800 

Soft Center Arena - Överlämning till tekniska 
förvaltningen 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det finns ett inriktningsbeslut (Budget 2012-13 sid. 33) att kommunens 

anläggningar ska ägas och förvaltas av tekniska förvaltningen och genom 

interhyresavtal reglera verksamheten i dessa anläggningar. Soft Center 

Arena är, förutom Brunnsbadet, anläggningar som ännu inte förts över, utan 

som ligger under fritid- och kulturförvaltningen. Till årsskiftet 2018 är allt 

förberett för att Soft Center Arena förs över till tekniska förvaltningen. Detta 

är förberett att regleras i budget. Internhyra, drift samt kapitalkostnader förs 

över till tekniska förvaltningen. För 2018 är detta en summa på 2 417 000 kr.  

Bedömning 

Att genomföra denna åtgärd ligger helt i linje med ovan nämnda inriktning 

att överföra anläggningar till tekniska förvaltningen. Det handlar om att 

verkställa denna åtgärd. Det krävs dock ett beslut i kommunfullmäktige.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna 

överföring av skötsel, drift, förvaltning och budgetmedel för Soft Center 

Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet 2017/18.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ersättare Christer Leksell (SD). 

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 föreslå att kommunfullmäktige 
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beslutar att godkänna överföring av skötsel, drift, förvaltning och 

budgetmedel för Soft Center Arena till tekniska förvaltningen från årsskiftet 

2017/2018 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Dnr 2017-000192 822 

Simhallen i Kallinge, framtida inriktning - yttrande till 
KS 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen beslutade 2017-06-07 § 254 att reningsverket för Kallinge 

simhall övertas av tekniska förvaltningen från fritid- och kulturförvaltningen. 

Innan beslut tas remitteras ärendet till fritid- och kulturnämnden för yttrande.  

Bedömning 

Fritid- och kulturförvaltningen ställer sig positiv till ett överlämnade 

eftersom det ligger helt i linje med inriktningsbeslut att tekniska 

förvaltningen står för drift och förvaltning av kommunens anläggningar och 

att fritid- och kulturförvaltningen står för verksamheten. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att 

reningsverket i Kallinge simhall övertas av tekniska förvaltningen från fritid- 

och kulturnämnden.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) och ersättare Christer Leksell (SD). 

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 föreslå att kommunfullmäktige 

beslutar att reningsverket i Kallinge simhall övertas av tekniska 

förvaltningen från fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp. Kommunfullmäktige 
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§ 5 Dnr 2016-000675 109 

Medborgarförslag angående Millegarne badplats - 
Yttrande över återremiss från KS/AU 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Bakgrund till ärendet är ett medborgarförslag inlämnat av Ingemar Arrhenius 

§ 460 Dnr 2015-292. Medborgarförslaget är besvarat av fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Därifrån återremitterades ärendet för ett förtydligande, en kostnadsberäkning 

samt hur finansiering skall ske. Peter Nilsson, verksamhetsansvarig har 

avgivit ett yttrande i ärendet. Se bilaga.  

Bedömning 

Enligt yttrandet gäller följande: 

 Båda badplatserna ligger inom ett naturreservat med gällande 

restriktioner 

 Marken ägs av Stina Werners stiftelse förvaltad av Skogsstyrelsen. 

Kommunen bör tillsammans med Skogssällskapet ta fram en skötselplan 

för områdena. 

 Toaletter finns redan på plats och ska renoveras. Något ytterligare behov 

finns inte. 

 Gällande grillplats ska detta ses över i samråd med markägare och 

länsstyrelsen. 

 Det föreligger inga planer på ramp för funktionsnedsatta. Detta finns 

idag på badplatserna i Järnavik och Ekenäs. 

 Kommunen har inte för avsikt att anlägga specifik badplats för hundar. 

Vi hänvisar i stället till platser som lämpar sig för detta. 

 Investeringsbehovet ses över på alla badplatser i kommunen.  

 Eventuella kostnader för grillplats tas inom budgetram. 

 Övriga kostnader är inte aktuella att precisera eftersom åtgärderna inte i 

dagsläget är genomförbara.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget anses besvarat med denna skrivelse och bifogat yttrande.  

Deltar i debatten 

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

medborgarförslaget anses besvarad med ovanstående skrivning och bifogat 

yttrande. 

________________ 

Exp. 
Kommunfullmäktige 
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§ 6 Dnr 2018-000012 004 

Dokumenthanteringsplan - revidering 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturförvaltningen har reviderat dokumenthanteringsplanen från 

2015.  

Bedömning 

Revideringen har skett i samråd med kommunarkivarie, Anders Karlsson.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden antar den reviderade dokumenthanteringsplanen 

från 2018.  

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M) och ersättare Thommy Persson (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 anta den reviderade 

dokumenthanteringsplanen för 2018 och framåt. 

________________ 

Exp. 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Nämndsekretariatet 
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§ 7 Dnr 2017-000607 805 

Nödhjälpen/Anders Stenberg - Ansökan om stöd 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Det inkom en ansökan till kommunstyrelsen 2017-11-02 om stöd till 

föreningen Nödhjälpen. Genom delegation har ansökan överlåtits till fritid- 

och kulturförvaltningen som har ansvaret för bidragshanteringen.  

Föreningen Nödhjälpen söker bidrag för att ge stöd till utsatta EU-

medborgare, som tillfälligt vistas i Ronneby. De utsatta EU-medborgare som 

tillfälligt vistas i Ronneby kommun ska inte behöva fara illa genom att under 

vintermånaderna övernatta i bilar och tält. Bidraget är tänkt att användas för 

att ge ett enkelt utrymme för övernattning för 2-3 personer.  

Ansökan har två olika alternativ: 

12 000kr under förutsättning att Ronneby kommun tillhandahåller utrymmet.  

24 000kr om inte Ronneby kommun tillhandahåller utrymmet.   

Som jämförelse, så erbjuder Karlskrona kommun en stor skolbyggnad för 

härbärge.  

Bedömning 

Regeringens nationella samordnare har gjort en utredning om utveckling/ 

samordning för utsatta EU-medborgare, där det framgår att hanteringen av 

frågan bör läggas in i den befintliga samhällsstrukturen.  

Länsstyrelsen i Blekinge har fått ett uppdrag att inom sin region skapa och 

underhålla en övergripande lägesbild, verka för gott samarbete mellan 

berörda aktörer samt ansvara för spridning av kunskap och goda exempel. 

Detta uppdrag är ännu inte slutfört och Ronneby kommun avvaktar därför 

med direktiv i frågan.  

Föreningen Nödhjälpen är först nu registrerad hos fritid- och 

kulturförvaltning, då man dröjt med att skicka in efterfrågat underlag och 

kan tidigast efter 6 månader söka bidrag (se Bidragsbestämmelser för 

föreningar och studieförbund i Ronneby Kommun 1.1).   

Bidragspotten för särskild social verksamhet är tömd för 2017.  
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Förslag till beslut 

Ansökan från föreningen Nödhjälpen avslås med hänvisning till 

bidragsbestämmelser, budget och avsaknad av kommunala direktiv i frågan 

om stöd till EU-medborgare.  

Deltar i debatten 

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

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

Lindström (RP), Rose-Marie Leksell (SD) och ersättare Christer Leksell 

(SD). 

Yrkanden 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar med instämmande av Fredrik Jacobsen (M) 

och Anders L Petersson (C) bifall till tjänsteförslaget om avslag på 

bidragsansökan. 

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

Peter Lindström (RP) avslag på tjänsteförslaget och yrkar att ansökan 

överförs till 2018 år bidrag för social verksamhet för bedömning i samband 

med övriga ansökningar.      

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller tjänsteförslaget om avslag på 

ansökan. Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositions-

ordning godkänns: 

 

Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget. 

Nej-röst för Teo Zickbauer (S) m fl yrkande.     

Omröstningsresultat 

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

således bifalles Teo Zickbauers (S) m fl yrkande.        

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 
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Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP) X  
Fredrik Jacobsen (M) X  
Teo Zickbauer (S)  X 
Anders L Petersson (C) X  
Peter Lindström (RP)  X 
Kranislav Miletic (S)  X 
Amani El Ali Mazloum (S)  X 
Mikael Karlsson (S)  X 
Catharina Christensson (S)  X 
Ronny Pettersson (V)  X 
Tomas Lund (SD) X  
Rose-Marie Leksell (SD) X  
Rickard Evaldsson (M) tj. ers. X 

 

Summa: 6 7 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå tjänsteförslaget. 

Nödhjälpens ansökan överförs till 2018 år bidrag för social verksamhet för 

bedömning i samband med övriga ansökning. 

 

Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

________________ 

Exp. 
Nödhjälpen 
Fritid- och kulturförvaltningen, Cecilia Mörck 
Kommunstyrelsen FK 

 



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

16(24) 
2018-01-23  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 8 Dnr 2018-000010 805 

Bidrag till föreningar som genomför särskild social 
verksamhet 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt fastställda bidragsregler för fritid- och kulturnämnden finns det 

möjlighet för föreningar som genomför särskild social verksamhet att söka 

bidrag. Föreningarna ska uppfylla de grundläggande reglerna och kriterierna 

för bidrag.  

Bidraget ges till föreningar som arbetar för att motverka isolering och 

ensamhet, stimulera till ett aktivt liv, minska vårdbehov och andra 

samhällsinsatser samt stödja opinions och kunskapsbildning för ökad 

förståelse, för äldre personer med funktionsnedsättning, sjuka och socialt 

utsatta. Inför beslut ska yttrande inhämtas från Social- och 

äldreförvaltningarna.  

Anonyma Alkoholister har i många år erhållit bidrag från Ronneby kommun, 

i form av att kommunen betalat organisationens lokalhyra. Årshyran uppgick 

2017 till 19 656 kr. Från och med 2018 kommer föreningen själva 

administrera betalningen av hyran och få en engångsutbetalning på beslutad 

summa, detta för att effektivisera den kommunala administrationen.  

Yttrande från Socialförvaltningen är inhämtat vilket ställer sig positivt till att 

bevilja bidraget.  

På Anonyma Alkoholisters hemsida står följande att läsa:  

”AA kräver inga inträdes- eller medlemsavgifter. Vi är självförsörjande 

genom egna frivilliga bidrag” och ”AA är självförsörjande och tar inte emot 

ekonomiska bidrag utifrån”. 

Anonyma Alkoholister har aldrig lämnat in stadgar, verksamhetsberättelse, 

medlemsmatrikel, balans- och resultaträkning med revisionsberättelse, 

verksamhetsplan och budget för det kommande året. Föreningen har hänvisat 

till att man då röjer föreningsmedlemmarnas identitet.  

Bedömning 

Det är inte ett bidrag, då kommunen betalar hela lokalhyran och inte bara en 

del av den. 

Genom att bevilja bidrag eller stöd till Anonyma Alkoholister bryter fritid- 

och kulturnämnden mot kommunallagen, kap 2§ Kommuner och landsting 
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skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något 

annat även kallad likställighetsprincipen.   

Genom att bevilja bidrag eller stöd till Anonyma Alkoholister bryter fritid- 

och kulturnämnden mot kommunens regler och kriterier för bidrag, då 

organisationen inte lämnar in de handlingar som krävs för att vara 

bidragsberättigad och inte heller tar ut medlemsavgifter för sina medlemmar. 

Genom att bevilja bidrag eller stöd till Anonyma Alkoholister bryter fritid- 

och kulturnämnden mot organisationens egna regler.  

Genom att Anonyma Alkoholister inte lämnar in handlingar om sin 

verksamhet, så kan inte heller kommunen visa på transparens i hantering av 

skattemedel eller kvalitetssäkra användning av dessa 

Ett möte har avhållits med Anonyma Alkoholister och fritid- och 

kulturförvaltningen. Minnesanteckningar sitter i delgivningspärmen.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja stödet på 19 848 kr för särskild 

social verksamhet till Anonyma Alkoholister. Bidraget ska täcka 

hyreskostnaden för deras lokal i Ronneby kommun år 2018. Anonyma 

Alkoholister ska redovisa de betalda hyresavierna vid årsslutet.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V), Anders L Petersson (C), Amani El Ali 

Mazloum (S), Rose-Marie Leksell (SD) och ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. Teo Zickbauer (S) med 

instämmande av Ronny Pettersson (V) bifaller ansökan då den inte bryter 

mot regelverket utan beviljas genom särskild bedömning. 

Rose-Marie Leksell (SD) yrkar avslag på tjänsteförslaget med följande 

motivering: tjänsteförslaget anger att fritid- och kulturnämnden bryter mot 

både kommunallagen och kommunens bidragsregler om vi beviljar bidraget. 

AA anger att man inte skickar in begärda handlingar för att man ej vill röja 

medlemmarnas identitet. Men stadgar, verksamhetsberättelse, balans- och 

resultaträkning, revisionsberättelse, verksamhetsplan och budget röjer inte 

någon identitet.     

Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordförande Lena Mahrle (L) och 

Teo Zickbauer (S) m fl yrkande.       
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja stödet på 19 848 kr för särskild 

social verksamhet till Anonyma Alkoholister. 

Bidraget ska täcka hyreskostnaden för deras lokal i Ronneby kommun år 

2018. Anonyma Alkoholister ska redovisa de betalda hyresavierna vid 

årsslutet. 

 
Reservation 
Sverigedemokraterna (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande. 

________________ 

Exp. 
Anonyma Alkolister 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 9 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Krifs skuldsituation – Skulden är i dagsläget betald. Näringslivsenheten har 

tecknat ett tvåårigt avtal med Krif för marknadsföring. Den avtalade summan 

dras från Krifs skuld. Summa ska tillföras fritid- och kultur-förvaltningen. 

Förhandlingar pågår med Krif angående taxor, ytor mm. 

Uppsägning av avtal Stora Ekön – Ett 25-årigt avtal har löpt ut och skall 

sägas upp av kommunfullmäktige. Efter beslut om uppsagt avtal kommer ett 

nytt avtal att arbetas fram. En utveckling av ön kommer att ske. Stora Ekön 

har en fin gästhamn, grillplats och bryggor. Lotsutkiken hyrs av 

Navigationssällskapet 

Utveckling av Ronneby Sporthall – anläggningsansvarige Peter Nilsson och 

enhetschef Johan Gustavsson håller på att se över hur sporthallen ska kunna 

utvecklas på ett bra sätt för att öka trivsel och trygghet.   

Taxor fritid- och kulturnämnden – återremiss från KS. Hela dokumentet ska 

omarbetas och ett nytt förslag ska presenteras och gälla från 2019. 

Nytt bokningssystem – upphandlingen är klar. Implementeringen kommer att 

ta ca två månader och allt kommer att ske digitalt.  

Det kommer att genomföras en föreningsträff i Reginasalen i Backaryd den 

29 januari 2018. Kvällen kommer att handla om kulturföreningar m fl. 

Idrottsföreningar kommer att bjudas in vid ett senare tillfälle. 

Fritid- och kulturförvaltningen har beviljats 3 miljoner kronor från 

socialstyrelsen. Det är till sommarlovsaktiviteter, lovaktiviteter och gratis 

simskola till alla förskolebarn..     

Deltar i debatten 

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

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

Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Åke Tärntoft (C), ersättarna Thommy 

Persson (S) Christer Leksell (SD) och Thomas Lähdet (MP) 

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. 

________________ 
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§ 10 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsbeslut cirkulerade under mötet. 

Delegationsbeslut 2017-11-23 - Föreningen Paving Paths International 

beviljas inte arrangemangbidrag då man inte enligt bidragsbestämmelserna 

är en berättigad förening. 

Delegationsbeslut 2017-12-12 Åldersgränsen beslutas härmed till, från och 

med det datum en person fyller 18 år när det gäller möjlighet att hyra 

Ronneby kommuns lokaler och anläggningar. 

Delegationsbeslut 2017-12-18 – Hoby Gif beviljas 10 000 kr i 

ungdomsutbyte på två villkor. Villkoren är att föreningen redovisar efter 

genomförd resa vad pengarna har använts till och att om resen blir inställd så 

ska hela bidraget återbetalas till fritid- och kulturförvaltningen. 

Delegationsbeslut 2018-01-10 - Ledarutbildningsbidrag beviljas och 

utbetalas på den sammanlagda summa 29 500 kr till åtta olika 

idrottsföreningar enligt bifogad lista.      

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsärendena 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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§ 11 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.  

Kungörelse om utställning av förslag till översiktsplan för Ronneby 

kommun. 

Information – Under 2018 är det inte möjligt att ansöka om bidrag från den 

så kallade integrationsmiljonen. 

Blekinge Läns Bildningsförbund – Gemensamma kommentarer angående 

ekonomiskt stöd från kommuner och region till studieförbunden och SISU 

Idrottsutbildarna. 

Minnesanteckningar från möte med Anonyma Alkoholister. 

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott § 631/2017 – Soft Center Arena – 

Utformning av utbyggnad och ombyggnad. 

Kommunstyrelsen § 430/2017 – Flaggor och lansering av grafisk profil för 

den moderna kurorten. 

Kommunstyrelsen § 437/2017 – Ansökan om medfinansiering – Blekinges 

första anläggning för fälttävlan, Rid- och körsällskapet Sporren. 

Kommunstyrelsen § 22/2018 – Förslag till taxor och avgifter för fritid- och 

kulturnämnden. 

Kommunfullmäktige § 385/2017 – Återrapport av KF-beslut som lett till 

uppdrag, oktober 2017. 

Kommunfullmäktige § 393/2017 – Besvarande av medborgarförslag – 

Lokaler inom centrum för pensionärer, funktionshindrade och 

musikintresserade. 

Kommunfullmäktige § 401/2017 Budget 2018-2019 plan 2020-2021 för 

Ronneby kommun. 

Kommunfullmäktige § 422/2017 – Regelverk för bidrag, fritid- och 

kulturnämnden.     

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsärenden mm 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 redovisade delgivningsärenden 

mm till dagens protokoll. 

________________ 
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§ 12 Dnr 2018-000017 009 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Thomas Lähdet (MP) påtalar att kommunen behöver se över sitt 

fastighetsinnehav, detta med tanke på att Gamla Rådhuset nu när IOGT/NTO 

sagt upp sitt avtal. 

Ronny Pettersson (V) ställer en fråga om omklädningsbyggnaden, 

Brunnsvallen och drogfri mötesplats för unga vuxna. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att en träff ska genomföras med 

tekniska förvaltningen för att se vem som gör vad så att projektet kommer 

ingång   

När det gäller drogfri mötesplats så jobbar enhetschef Johan Gustavsson med 

denna fråga.   

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Ronny Pettersson (V), ersättarna 

Thommy Persson (S) och Thomas Lähdet (MP)     

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att övriga frågor/ärenden 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/ärenden till 

dagens protokoll. 

________________ 

 


