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§ 42

Dnr 2016-000007 000

Val av justerare
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 43

Dnr 2016-000008 041

Internbudget 2016
Sammanfattning
Ekonom Elizabeth Olsson lämnar en redovisning gällande internbudget 2016
för fritids- och kulturnämndens verksamhetsområde. När det gäller nya
beslut om ytterligare finansiering måste detta tas inom befintlig ram då ingen
reserv finns i internbudgeten. Ledamöterna framför att det är bekymmersamt
att medel då ev kommer att tas från föreningsbidragskontot om ingen annan
omdisponering är möjlig.
Under april månad kommer alla verksamheter på nytt att gå igenom sina
budgetar.
Omfördelningen mellan övriga kostnader och personal diskuterades.
När det gäller de 200 tkr som fritid- och kulturnämndens äskande för
taltidningen så är kommunstyrelsens förslag att äskandet avslås.
För 2016 har följande väsentliga justeringar gjorts ant gjorda per 150604 till
nämnd:
Löneavtalen uppräknade enl avtal.
Anslag avseende endast 2015 tagits bort.
Uppräkning av städet enl städindex 2,2%=75 tkr, detta har tagits från samma
verksamhets övriga kostnader. Detta avser endast årstädet/avtal.
Uppräkning endast externa hyror 2,5 %=12 tkr, detta har tagits från samma
verksamhets övrig kostnader.
Omfördelat mellan övriga kostnader och personal enligt den
personalbemanning som är planerad för 2016.
Tagit bort de intäkter som var från AMS (o motsvarande löner) som inte
längre är aktuella 2016.
Ingen reserv har kunnat budgeteras för!
Så långt möjligt samma anslag på de olika verksamheterna som året före.
Nytt anslag för tjänst inom turismen 500 tkr.
Nytt anslag för avtal Bl museum 400 tkr.
Nya just av interna hyror, ny lönerevision, uppräkning arvoden kompenseras
efterhand som beslut är klara.
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Viktigt
1. Saknas reserv
2. Underhåll anläggningar underbudgeterat
3. I gångstart Brunnsbadet underbudgeterat
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer
Stenström (M), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP), Kranislav
Miletic (S), Tomas Lund (SD) tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S),
samt ersättare Magnus Gustavsson (C).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterad internbudget för
fritid- och kulturnämnden för 2016.
________________
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§ 44

Dnr 2016-000034 002

Delegationsordning Fritid-och Kulturnämnden
Sammanfattning
Ett förslag till revidering av delegationsordningen redovisas för ledamöterna.
Den revidering som genomförts är att tf förvaltningschef Susanne Öström
har slutat och ny förvaltningschef är Thomas Andersson.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Tomas Lund (SD) samt tjänstgörande
ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering i delegationsordningen enligt presenterat förslag.
________________
Exp.
Förvaltningschef Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 45

Dnr 2016-000016 002

Attestantlista Fritid-och Kulturnämnden
Sammanfattning
Ett förslag till revidering av attestantlistan redovisas för ledamöterna. Den
revidering som genomförts är att tf förvaltningschef Susanne Öström har
slutat och ny förvaltningschef är Thomas Andersson.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering i attestantlistan
enligt presenterat förslag.
________________
Exp.
Förvaltningschef Thomas Andersson
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 46

Dnr 2016-000249 841

Ronneby Stadsfest 2016 - Ansökan om medel för
arrangemanget
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Marcus Schönbeck och Marcus Bjelland har i skrivelse till fritid.- och
kulturnämnden framfört önskemål om att kommunen beviljar ett bidrag om
52 tkr exkl moms för att arrangera Ronneby stadsfest 2016.
Bakgrund
Ronneby Stadsfest startade egentligen som Brunnsparksfesten i anknytning
till Nationaldagsfirandet i Brunnsparken 2014. Ett område på ca 1000 kvm
stängslades in och det byggdes tält för ca 300 personer, bar och scen.
Kvällen bjöd på allehanda underhållning från våra lokala etablerade
förmågor mellan 18-01, och lockade fantastiska 492 personer. Inträde 80 kr.
2015 flyttade evenemanget upp till Ronneby torg och med samma upplägg
och konstellationer, tillsammans med Bistro Bakgården som krögare,
lockade vi enorma 870 personer. Inträde 100 kr.
2016 kommer följa samma upplägg som tidigare, men med vissa strategiska
förändringar. Vi kan inte längre använda Ronneby Kommuns scenvagn
eftersom den inte är stabil nog, vilket innebär att det är i första hand en
säkerhetsfråga, och dessutom väldigt svårarbetat med tung utrustning samt 67 musiker på scenen samtidigt. Vi behöver därför hyra in en annan scen. (se
kalkyl). Tält: Vi behöver hyra in ett annat tält än det som tidigare använts,
eftersom det inte är godkänt i brandsäkerhetssynpunkt. Evenemanget
tillhandahåller mat till de som önskar äta på plats, och då ser vi ett behov av
ca 300 bord/bänkplatser och under tak. Baren byggs även den under tak för
att klara eventuellt regn. Kostnad för tält framgår av kalkyl.
Staket: 2015 hyrde arrangörerna själva staket vilket är en mödosam kostnad
för småföretagare. De staket som kommunen äger skall enligt utsago inte
vara till utlåning längre. Kostnad för staket (ca 1000 kvm) framgår av kalkyl.
Toaletter: 2015 bekostade arrangörerna själva 3 st toaletter, vilket visade sig
vara alldeles för lite till nästan 900 personer. Arrangemanget kräver ca 10
toaletter varav 1 måste vara handikappanpassad. Även denna kostnad
framgår av kalkylen.
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Ekonomi
Tälthyra
Scenhyra
Stakethyra
Toaletter (10 st)
Totaler

22.000 kr + moms
15.000 kr + moms
5.000 kr + moms
10.000 kr + moms
52.000 kr + moms

Bistro Bakgården står för alkoholtillstånd, vakter m.m.
Turist- och evenemangssamordnare Jeanette Rosander lämnar följande
beslutsförslag:
Bedömning
Detta evenemang är ett uppskattat evenemang.
Angående staketet så äger fritid- och kulturförvaltningen det tillsammans
med Förlaget Albinsson och Sjöberg. Staketet köptes in när Ronneby
kommun beslutade sig för att arrangera Nostalgia Festival.
För att detta evenemang ska kunna genomföras så kommer det att kosta mer
då de inte har räknat in el/vatten kostnader från Miljöteknik.
Marknadsföring av eventet inom/utanför Ronneby kommun. Annonser,
affischer, biljetter är inte budgeterade liksom Stimkostnader.
Ett uppskattat evenemang som de arrangerat i två år. År 2014 när
evenemanget arrangerades i Brunnsparken var kommunen med pga att
evenemanget arrangerades samma dag som Nationaldagen kunde
arrangörerna använda, scenvagnen, staket och bajamajor. År 2015 flyttades
evenemanget till torget i Ronneby och arrangören Milan Produktion och
Restaurang Bistro och Bakgård.
Förslag till beslut
I årets budget 2016 saknas det medel för att kunna vara med och stötta detta
evenemang.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer
Stenström (M), Peter Lindström (RP), Amani El-Ali (S), Kranislav Miletic
(S), Carlos Michea (V), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättarna Christer
Leksell (SD), Thommy Persson (S), Åke Tärntoft (C), ersättarna Magnus
Gustavsson (C) och Carina Karlsson (SD).
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Teo Zickbauer (S) begär ajournering av att sammanträdet mellan kl 14 15–
14 35.
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning,
gällande ägarförhållande, ev övriga bidragsansökningar, avtal om
markarrende mm.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande om
återremiss mot att avgöra ärendet på dagens sammanträde och finner fritidoch kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet till fritid- och
kulturförvaltningen för vidare utredningen gällande ägarförhållande, ev
övriga bidragsansökningar, avtal om markarrenden mm.
________________
Exp.
Fritid-och kulturförvaltningen
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§ 47

Dnr 2016-000197 800

Begäran om remissyttrande - Medborgarförslag från
Ann-Christin Fyhr angående placering av
"Gribshunden" i Ronneby
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige remitterade § 292, 2015-10-29 rubricerade
medborgarförslag till fritid- och kulturförvaltningen för vidare hantering.
Yttrande: Fritid- och kulturnämnden överlämnar ärendet till fritid- och
kulturförvaltningen som har uppdraget att presentera ett förslag på museum
för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och Gribshunden.
Förslaget ska inkludera samarbete med Blekinge Museum.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående som eget yttrande
samt avlämna detsamma till kommunledningsförvaltningen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta ovanstående skrivning såsom sitt
yttrande i ärendet och överlämna detsamma till kommunstyrelsen.
________________
Exp
Kommunstyrelsen
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§ 48

Dnr 2016-000199 806

Taxor och regelöversyn inom fritid- och kulturnämnden
Sammanfattning
Per Enkvist föredrar ärendet.
Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016-02-18 § 27 att Fritid- och
kulturförvaltningen ska genomföra en översyn av nu gällande Taxor och
avgifter samt bestämmelser för uthyrning av lokaler och anläggningar för
Fritid- och kulturnämndens verksamhetsområde och inkomma med ett
förslag som ska börja gälla från och med 2017-01-01.
Bedömning
Redan inför kommande sommarsäsong och till höstsäsongen finns behov att
göra en översyn av vissa taxor.
Förslag till taxa för Turisttåget har Fritid- och kulturnämnden lämnat till
Kommunstyrelsen i ett särskilt ärende.
Fritid- och kulturförvaltningen har i dialog med Ronneby Ryttarförening
kommit fram till att taxorna för Ronneby Horse Center ändras enligt förslag i
bilaga 1, (till handlingarna).
Fritid- och kulturförvaltningen föreslår att taxorna för verkstäder ändras
enligt förslag och anpassas i förhållande till de befintliga verkstäderna,
vidare har förvaltningen tagit fram förslag till taxor för repetetionslokalerna
på plan 2 ovanför fritidsgården Bruket. Under hösten har dialog genomförts
med studieförbunden som utan kostnad hittills har disponerat
repetitionslokalerna. Tre av fyra studieförbund har meddelat att de vill hyra
lokalerna enligt det förslag som framgår av bilagan. Det fjärde förbundet har
anmält att de inte har behov av sin lokal då de hyr andra lokaler för sin
verksamhet. Förslaget till taxor för lokalerna i Kulturcentrum och på Bruket
framgår av bilaga 2, (till handlingarna).
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att tillfälliga
taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01
samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i de taxor som
ska gälla från och med 2017-01-01.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Anders L
Petersson (C), Tomas Lund (SD), tjänstgörande ersättare Christer Leksell
(SD) samt ersättare Thomas Lähdet (MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att tillfälliga
taxor enligt förslag i bilaga 1 och bilaga 2 ska gälla från och med 2016-07-01
samt att dessa taxor omvandlas till fasta taxor som inarbetas i de taxor som
ska gälla från och med 2017-01-01.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 49

Dnr 2015-000372 805

Hoby Gif - Ansökan om medfinansiering för anläggande
av Aktivitetspark i Bräkne-Hoby och bidrag av löpande
driftsbidrag för anläggningen i första hand för 2016 och
2017.
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet.
Hoby GIF ansöker om ett medfinansieringsbidrag för anläggande av en
Aktivitetspark i Bräkne-Hoby samt ett årligt driftbidrag om 125 000 kr
avseende för i första hand 2016 och 2017 för skötseln av Aktivitetsparken.
Investeringskostnaden för Aktivitetsparken uppgår till 4 514 000 kr där man
sökt 3 860 000 kr från Allmänna Arvsfonden, 181 500 kr finansieras genom
Idrottslyftet/Sponsring/Eget arbete och där man söker 500 00 kr i
medfinansiering från kommunen.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har inga medfinansieringsmedel för investeringen
och ej heller inga medel avsatta för ett årligt driftbidrag för 2016 och 2017.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom denna satsning på en
Aktivitetspark i Bräkne-Hoby men har inga medfinansieringsmedel och inga
medel för driftbidrag utan hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för
hantering.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) samt ledamot Tomas Lund (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig bakom denna satsning på en
Aktivitetspark i Bräkne-Hoby men har inga medfinansieringsmedel och inga
medel för driftbidrag utan hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
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§ 50

Dnr 2015-000387 805

Bräkne-Hoby Folkets Hus förening - ansökan om
arrangemangsbidrag/förlustbidrag.
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet.
Bräkne- Hoby Folkets Husförening ansökte i december 2015 om
förlustbidrag för att genomföra ett kulturarrangemang, Musikteater Joe Hill.
Folkets Husföreningen har tidigare meddelats att de ej får bidrag eftersom de
inte är en Kulturförening. Arrangemanget genomfördes enligt ansökan 201501-15 med en förlust på 2 360 kr.
Bedömning
I bidragsbestämmelserna under Bidrag till kulturföreningar står att
arrangemangsbidrag kan utgå till särskilda kulturevenemang och att bidraget
kan utformas som ett förlustbidrag eller riktat arrangemangsbidrag. BräkneHoby Folketshusförening är enligt bidragsbestämmelserna en förening med
samlingslokal.
Folketshusföreningen har genomfört ett kulturarrangemang och bör ges ett
förlustbidrag för detta arrangemang. I nästa översyn av bidragsbestämmelserna bör rubriken pkt 5.2 Arrangemangsbidrag till kulturföreningar ändras till 5.2 Arrangemangsbidrag till kulturföreningar och andra
föreningar som genomför kulturarrangemang.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Bräkne-Hoby Folketshusförening
1 200 kr för täckande av en del av förlusten...
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att det är ett arrangemangsbidrag som
beviljas.
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 Bräkne-Hoby
Folketshusförening ett arrangemangbidrag om 1 200 kr för täckande av en
del av förlusten för kulturarrangemang.
________________
Exp.
Bräkne-Hoby Folketshusförening
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 51

Dnr 2016-000196 805

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby Rugbyclub
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet.
Ronneby Rugby Club har inkommit med en ansökan om bidrag för att med
sitt flick-/damlag genomföra ett utbyte med Mellish RFC i Nottingham. Fem
ledare och 20 spelare deltager i resan.
Syftet med utbytet är att få en inblick i engelsk rugby, träna rugby och
samtidigt få träning i det engelska språket.
Kostnaderna för resan beräknas till 72 500 kr, resa med tåg t.o.r. Kastrup,
flyg t.o.r. Luton, transporter och boende i England. Deltagaravgiften är 1 000
kr/deltagare, föreningen lämnar en subvention på sammanlagt 5 000 kr.
Bedömning
Ronneby Rugby Club har breddat sin verksamhet de senaste åren och har
utvecklat sin verksamhet med ett damrugbylag, där föreningen också har
fostrat duktiga damrugbyspelare, bland annat en landslagsspelare, Felicia
Radovan och en juniorlandslagsspelare Rebecka Andersson som ingår i F18truppen.
Genom att stödja föreningens utbyte med Mellish RFC i England bidrar det
till att stimulera Ronneby Rugby Clubs arbete med att skapa
aktivitetstillfällen för flick-/damidrotten i Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Föreningen Ronneby Rugby Club beviljas ett bidrag med beloppet 30 000 kr
för utbytesresan till England. Beloppet belastar kontot för
Ungdomsutveckling projekt m.m. konto A 413000 B 45314X C 300 D 4874.
Föreningen ska efter genomförd resa inlämna kostnadsredovisning och
reserapport.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer
Stenström (M), Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättare Thommy
Persson (S) samt ersättarna Kerstin Johansson (L) och Magnus Gustavsson
(C).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Rugby Club ett
bidrag med beloppet 30 000 kr för utbytesresan till England. Beloppet
belastar kontot för Ungdomsutveckling projekt m.m. konto A 413000 B
45314X C 300 D 4874.
Föreningen ska efter genomförd resa inlämna kostnadsredovisning och
reserapport.
________________
Exp.
Ronneby Rugby Club
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 52

Dnr 2016-000247 805

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby Handbollsklubb
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet.
Ronneby Handbollsklubb har kommit in med en Lov- och
aktivitetsbidragsansökan för Alligators Cup som är ett årligt arrangemang
under höstlovet för elever i årskurs 2-4 i Ronneby kommun.
Bedömning
Arrangemanget under höstlovet engagerar elever i de ovan angivna klasserna
både pojkar och flickor som spelar i samma lag, även de som inte tidigare
inte har provat på handboll deltager. Föreningen har redovisat kostnader på
3 366 kr för utskick, priser samt mat till ledare och domare.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Handbollsklubb ett lovoch aktivitetsbidrag på 3 366 kr.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP) samt tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
redovisa de statliga medel som beviljats för lovaktiviteter.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Handbollsklubb ett lovoch aktivitetsbidrag om 3 366 kr.
Att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att redovisa de statliga medel
som beviljats för lovaktiviteter.
________________
Exp. Ronneby handbollklubbsklubb, Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 53

Dnr 2016-000243 805

Ansökan om föreningsbidrag Romers och resandes
förening
Sammanfattning
Per Engkvist föredrar ärendet.
Romers och Resandes förening har inkommit med en bidragsansökan för ett
evenemang, Resandeblod/Romers internationella dag. Arrangemanget
kommer att äga rum på Kulturcentrum den 8 april 2016.
Bedömning
Kostnader för arrangemanget är i huvudsak för föreställningen
”Resandeblod”.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar ett arrangemangsbidrag till Romers och
Resandes förening på 4 300 kr.
Kostnadsredovisning för arrangemanget och erforderliga handlingar enligt
Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund i Ronneby kommun,
kap 1 Allmänna bestämmelser ska skickas in till Fritid- och
kulturförvaltningen och godkännas innan utbetalning sker.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Peter Lindström (RP) samt
tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett arrangemangsbidrag till
Romers och Resandes förening på 4 300 kr.
Kostnadsredovisning för arrangemanget och erforderliga handlingar enligt
Bidragsbestämmelser för föreningar och studieförbund i Ronneby kommun,
kap 1 Allmänna bestämmelser ska skickas in till Fritid- och kulturförvaltningen och godkännas innan utbetalning sker.
________________
Exp. Romers resandes förening, fritid- och kulturnämnden
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§ 54

Dnr 2016-000012 800

Information & rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef Thomas Andersson redogör för sitt uppdrag som
förvaltningschef och hur han ska hantera förvaltningen i sakfrågor 2016 och
framåt på bästa sätt. Organisationsförändringar pågår vilket kan påverka
budget.
Ordförande Mahrle (L) informerar att turistbyrån är på plats på biblioteket.
Turistinformationsmaterial finns och skyltning är utförd på tre språk. Kraven
för en vit/grön turistinformation är uppfylld.
Att en grupp är tillsatt i samarbete med Blekinge Museum för att påbörja
arbete med ett museum i Ronneby. Det finns behov extern kompetens
gällande museibyggnation.
Åke Tärntoft (C) informerar att det finns mycket givande informationsmaterial i medborgarservice, Stadshuset. Uppmanar ledamöter och ersättare
att gå och se LeHåns utställning på Kulturcentrum.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information och rapporter till
dagens protokoll.
________________
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§ 55

Dnr 2016-000011 800

Delegationsärende 2016
Inga delegationsbeslut finns att redovisa.
________________
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§ 56

Dnr 2016-000010 800

Delgivningsärende mm 2016
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
KS § 77/2016 – Ronneby OK – Investeringsbegäran för färdigställande av
elkompressorinstallation.
KS § 78/2016 – Ronneby Orienteringsklubb - Investeringsbegäran för
köksutrustning till Karlsnäsgården.
KF § 42/2016 – Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
fritid- och kulturnämnden, Stefan Jonasson (M).
Skrivelse från Bruksrådet angående situationen på Bruket.
Skrivelse från styrelsen för Ronneby Fiskehamnsförening, gm Bengt
Larsson, angående Sillarodden 2016.
Avtal mellan Ronneby musei- och hembygdsförening och fritid- och
kulturnämnden om skötsel och bemanning av museer.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Kranislav Miletic (S), tjänstgörande
ersättarna Thommy Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 57

Dnr 2016-000013 800

Övriga ärende
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (L) påtalar att övriga frågor/ärende ska anmälas
innan sammanträdets början.
Claes Diurhuus-Gundersen (M) har väckt en fråga om att fritidkulturförvaltningen får i uppdrag att utreda fritidsgårdverksamheten i
kommunen, ev utbyggnad mm.
Teo Zickbauer (S) föreslår att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
utreda båttrafiken i Ronneby kommun enligt kommunstyrelsen intentioner
och redovisa detta på sammanträdet i april.
Kranislav Miletic (S) föreslår att presidiet får i uppdrag att tillsammans med
kommunjuristen att utreda hur brådskande kontra ej brådskande,
delegationsbeslut ska behandlas.
Thommy Persson (S) påtalar att Ronneby Brunns chef Christian Mörtstedt
framfört behov av kontakt med fritid- och kulturförvaltningen gällande avtal
för Ronneby Brunnsbad.
Christer Stenström (M) ställer en fråga om ytan bakom tennishallen som
fritid- och kulturnämnden föreslagit till fotbollsplan, enligt uppgift vill
utbildnings-nämnden ha nämnda yta till lek/skolgård.
Ordförande Lena Mahrle (L) svarar att både fritid- och kulturnämnden och
utbildningsnämnden är intresserade av ytan.
Christer Leksell (SD) informerar om att det varit fiskepremiären i Ronneby
ån och att i år har fritid- och kulturförvaltningen utökat antalet fiskevakter.
Att i samband med nya ägare av Tjärö framföra önskemål om utökad
båttrafik från Ronneby kommun
Arrangemanget Sillarodden diskuterades, fiskehamnsföreningen har avsagt
sig möjligheten att arrangera arrangemanget.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Kranislav
Miletic (S), Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättarna Thommy
Persson (S) samt Christer Leksell (SD).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid- och kulturförvaltningen i
uppdrag att utreda fritidsgårdverksamheten i kommunen, ev utbyggnad mm.
Utreda båttrafiken i Ronneby kommun och redovisa detta på sammanträdet i
april 2016.
Att presidiet får i uppdrag att tillsammans med kommunjuristen att utreda,
hur brådskande kontra ej brådskande, delegationsbeslut ska behandlas.
I övrigt notera övriga frågor/ärende till dagens protokoll.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
Lena Mahrle
Claes Diurhuus-Gundersen
Teo Zickbauer
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