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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Lena Mahrle (L), Ordförande
Claes Diurhuus-Gundersen (M), 1:e vice ordförande
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande
Anders L Petersson (C)
Peter Lindström (RP)
Amani El-Ali (S)
Kranislav Miletic (S)
Tomas Lund (SD)
Rose-Marie Leksell (SD)

Tjänstgörande ersättare

Thommy Persson (S)
Tomas Svensson (S)
Rickard Evaldsson (M)
Thomas Lähdet (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Åke Tärntoft (C)
Kerstin Johansson (L)
Christer Leksell (SD)
Carina Karlsson (SD)

Tjänstemän

Thomas Andersson, förvaltningschef
William Lavesson, projektledare
Zijad Bico, arkitekt
Ingela Mattsson, koordinator
Elizabeth Olsson, ekonom
Mikael Löfström, enhetschef
Ann Hermansson, nämndsekreterare
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§ 74

Dnr 2016-000007 000

Val av justerare ................................................................................................... 4
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§ 74

Dnr 2016-000007 000

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 75

Dnr 2016-000015 820

Utveckling av Brunnsvallen, Ronneby
Projektledare William Lavesson och arkitekt Zijad Bico föredrar ärendet.
Sammanfattning
Vid sitt sammanträde i mars beslutade kommunfullmäktige att sammanföra
tekniska förvaltningens poster på 1 mkr för ”extra gräsyta inom
Brunnsvallens område”, 2 mkr för ”omläggning av B-planen Brunnsvallen”
med fritid- och kulturnämndens post om 0,6 mkr för ”målning löparbanor”
till en sammanlagd post om 3,6 mkr på tekniska förvaltningen för utveckling
av Brunnsvallen.
Beslutet föregicks av ett beslut av fritid- och kulturnämnden som utöver
förslag om överföring av budgetpost till kommunstyrelsen, tekniska
förvaltningen, även beslutade att ställa sig positiv till en fortsatt skyndsam
utredning gällande centrala alternativa platser i närområdet för en
konstgräsplan i anslutning till Brunnsvallen, samt att en återrapport ska
lämnas till fritid- och kulturnämnden i mars 2016.
I samband med nyligen genomförd träff med berörda föreningar inför
kommande förändringar framkom synpunkter som innebar att är det inte
möjligt at få konstgräs på B-planen så ser man att den nya 7-manna planen
bör få konstgräs. En skrivelse är inlämnad i frågan.
Genom att slå samman anläggning av 7-mannaplan med konstgräsyta kan nu
gällande uppdrag att finns lämplig plats för en konstgräsplan avslutas och
den investeringen behöver inte göras i närtid.
Kommunstyrelsen beslutade under § 134/2016, att föreslå
kommunfullmäktige besluta att tekniska förvaltningen beviljas
investeringsanslag om 750 tkr för anläggande av konstgräs på planerad 7mannaplan vid Brunnsvallen efter inhämtat yttrande från fritid- och
kulturförvaltningen/nämnden.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Peter Lindström (RP) tjänstgörande ersättarna
Rickard Evaldsson (M), Thommy Persson (S), samt Thomas Lähdet (MP).
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Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar tillsammans med den socialdemokratiska gruppen
bifall med följande tilläggsyrkande: att behovet av en 11-mannaplan,
konstgräsplan, kvarstår och att frågan hanteras och lämplig plats föreslås i
samband med framtagandet av Översiktsplanen.
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden får en
ramuppräkning för ökande driftskostnader avseende konstgräsplan.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid och kulturnämnden befaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ställa sig positiv till att anlägga en
konstgräs på planerad 7-mannaplan vid Brunnsvallen,
att behovet av en 11-mannaplan, konstgräsplan, kvarstår och att frågan
hanteras och lämplig plats föreslås i samband med framtagandet av
Översiktsplanen
att fritid- och kulturnämnden får en ramuppräkning för ökande
driftskostnader avseende konstgräsplan.
________________
Exp.
Kommunfullmäktige
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