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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Lena Mahrle (FP), Ordförande 
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande 
Christer Stenström (M) 
Anders L Petersson (C) § 105 
Peter Lindström (RP) 
Amani El-Ali (S) 
Kranislav Miletic (S) 
Johan Svedberg (S) §§102-104 
Tomas Lund (SD) 
 

Tjänstgörande ersättare Stefan Jonasson (M) 
Kerstin Johansson (FP) §§ 102-104 
Catharina Christensson (S) 
Thommy Persson (S) 
Christer Leksell (SD) 
Thomas Svensson (S) § 105  

Övriga närvarande  

Ersättare Thomas Svensson (S)  

Tjänstemän Tommy Johansson, förvaltningschef 
Elizabeth Olsson, ekonom 
Ingela Mattsson, handläggare 
Ann Hermansson, nämndsekreterare 
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§ 102 Dnr 2015-000004 810 

Val av justerare 

Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll. 

________________ 
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§ 103 Dnr 2015-000159 040 

Plan för budget och investeringar med ett tio-årigt 
perspektiv samt målarbete 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (FP) redovisar att det ska lämnas förslag på mål för 

fritid- oh kulturnämnden. Nästa år ska arbetet med målen intensifieras.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Teo Zickbauer (S), Christer 

Stenström (M), Johan Svedberg (S), Peter Lindström (RP), Amani El Ali (S), 

Tomas Lund (SD), Kranislav Miletic (S), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S), Stefan Jonasson (M), Christer Leksell (SD) samt Kerstin 

Johansson (FP).  

Yrkanden 1 

Teo Zickbauer (S) yrkar att fritid- och kulturnämnden ska behålla nuvarande 

övergripande mål: Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till fritid och 

kultur, med följande tilläggtext: och ska utvecklas i samklang med övriga i 

samhället. 

Propositionsordning 1 
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Yrkanden 2 

Teo Zickbauer (S) yrkar att följande mål ska läggas till: 

 Idrotts- och kulturanläggningar ska vara välskötta, trygga och 

tillgängliga så att alla trivs. 

 Öka tillgängligheten för föreningar att boka lokaler och söka bidrag. 

 Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och 

ungdomsverksamheten upp till 13 år. 

 

Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar om följande mål: 

 Bredda idrotten – öka andelen unika utövare bland ungdomar 

 

 Mäta och öka andelen unika övernattningar. 
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Peter Lindström (RP) yrkar om följande mål: 

 Tillgänglighet inom biblioteken och filialerna, såväl fysiskt som 

digitalt ska utvecklas och bli en modern och digital mötesplats.  

 

Propositionsordning 2  
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma. 

 

Fritid- och kulturförvaltningen får återkomma med indikatorer för målen till 

sammanträdet i augusti.   

Ordförande Lena Mahrle (FP) redovisar att fritid- och kulturnämnden ska ta 

beslut om budget 2016 samt plan för 2017- 2018.  

 

När det gäller Brunnsbadet och Kockumhallen ska tekniska förvaltningen ta 

alla kostnader då alla anläggningar flyttas över till denna förvaltning och 

fritid- och kulturnämnden hyr anläggningarna. 

 

Förvaltningschef Tommy Johansson och ekonom Elizabeth Olsson föredrar 

ärendet. De särredovisar övriga kostnader och ett förslag till investeringar. 

Det finns 650 tkr beviljade enligt Kommunfullmäktiges budgetplan. 

Om fritid- och kulturnämnden ska genomföra alla äskande enligt 

presenterade förslag innebär detta en kostnad om ca 4 400 tkr utöver ram.  

 
Yrkanden 3 

Teo Zickbauer (S) yrkar om en utökning av en tjänst till turistnäringen samt 

att äska 500 tkr för finansiering hos kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 3 
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller yrkandet. 

 
Yrkanden 4 

Se över föreningsstödet så att det möjliggör för barn att delta i aktiviteter 

utan kostnader. 
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Propositionsordning 4 
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja- röst för bifall. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas sex (6) ja-röster och sju 

(7) nej-röster, således avslås förslaget. 

Namn: Ja Nej 
Lena Mahrle (FP)  X 
Teo Zickbauer (S) X  
Christer Stenström (M)  X 
Peter Lindström (RP)  X 
Amani El Ali (S) X  
Kranislav Miletic X  
Johan Svedberg (S) X  
Tomas Lund (SD)  X 
Stefan Jonasson (M) tj. ers.  X 
Kerstin Johansson (FP) tj. ers.  X 
Catharina Christensson (S) tj. ers X  
Thommy Persson (S) tj. ers X  
Christer Leksell (SD) tj. ers  X 

Summa: 6 7 

 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

 

Yrkanden 5 

Utreda om en utveckling av bibliotek och biblioteksfialerna som 

mötesplatser i hela kommunen och för att utöka den offentliga servicen till 

allmänheten.  

 

Propositionsordning 5 
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört och finner att 

fritid- och kulturnämnden bifaller yrkandet. 

 

Yrkanden 6 
Teo Zickbauer (S) yrkar att det ska vara fri entré till Brunnsbadet för alla 

barn och ungdomar i grundskolan, inom Ronneby kommun 
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Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar, om yrkandet bifalles, 

om följande tillägg, att fri entré på Brunnsbadet även ska gälla för 

pensionärer. 

Tjänstgörande ersättare Kerstin Johansson (FP) yrkar med instämmande av 

tjänstgörande ersättare Stefan Jonasson (M) och ledamot Christer Stenström 

(M) avslag på fri entrè till Brunnsbadet för barn och pensionärer. 

Propositionsordning 6 
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört och finner att 

fritid-och kulturnämnden avslår yrkandet. 

 

Omröstning begärs och följande propositionsordning godkännes: 

Ja- röst för bifall till fri entré. 

Nej-röst för avslag. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, enligt nedan, redovisas sex (6) ja-röster och sju 

(7) nej-röster, således avslås förslaget. 

Namn: Ja Nej 
Lena Mahrle (FP)  X 
Teo Zickbauer (S) X  
Christer Stenström (M)  X 
Peter Lindström (RP)  X 
Amani El Ali (S) X  
Kranislav Miletic X  
Johan Svedberg (S) X  
Tomas Lund (SD)  X 
Stefan Jonasson (M) tj ers.  X 
Kerstin Johansson (FP) tj. ers.  X 
Catharina Christensson (S) tj. ers X  
Thommy Persson (S) tj. ers X  
Christer Leksell (SD) tj. ers  X 

Summa: 6 7 

 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet. 

 
Yrkanden 7 

Ordförande Lena Mahrle (FP) återaktualiseras den befintliga utredningen om 

fritid- och idrottsanläggningar och att arbetet påbörjas i höst. 
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Propositionsordning 7 
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma. 

 

Ordförande Lena Mahrle (FP) föredrar att när det gäller den redovisade 

prioriteringslistan gällande förslag till investeringar så uppmanas 

förvaltningen att göra prioriteringar årsvis och dela upp summorna på tre år. 

År ett använda 40 %, år två 30 % och år tre 30 % av anvisade medel. 

 

Plan för budget och investeringar med ett tio-årigt perspektiv.  

Yrkanden 8 

Tjänstgörande ersättare Stefan Jonasson (M) yrkar att ett Kultur/fritids – 

aktivitetshus, där konsertlokal, muséum, bibliotek, turist ska ingå, ska 

projekteras och påbörjas senast 2020 till en kostnad om ca 75 miljoner 

kronor.  

Tjänstgörande ersättare Thommy Person (S) instämmer enligt ovan med 

följande tillägg: att aktivitetshuset även ska innehålla simhall och 

idrotts/sporthall. 

Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar att en komplett teater, i befintliga 

lokaler, ska uppföras senast 2017, till en kostnad om 2 miljoner kronor, 

primärt med stolar under budgetåret 2016. 

Propositionsordning 8 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att behålla det övergripande målet med 

följande tillägg: Ronneby kommun ska ha en rik tillgång till fritid och kultur 

och ska utvecklas i samklang med övriga i samhället. 

Att anta följande nya mål: 

 Idrotts- och kulturanläggningar ska vara välskötta, trygga och 

tillgängliga så att alla trivs. 

 Öka tillgängligheten för föreningar att boka lokaler och söka bidrag. 

 Nollvision mot utslagning/toppning inom barn- och 

ungdomsverksamheten upp till 13 år. 
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 Bredda idrotten – öka andelen unika utövare bland ungdomar. 

 Mäta och öka andelen unika övernattningar. 

 Tillgänglighet inom biblioteken och filialerna, såväl fysiskt som 

digitalt ska utvecklas och bli en modern och digital mötesplats.  

 

Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att återkomma med indikatorer 

för målen till sammanträdet i augusti.   

Anhålla om en utökning av en tjänst till turistnäringen samt att äska 500 tkr 

för finansiering hos kommunstyrelsen. 

Utreda om en utveckling av bibliotek och biblioteksfialerna som 

mötesplatser i hela kommunen och för att utöka den offentliga servicen till 

allmänheten. 

Återaktualiseras den befintliga utredningen om fritid- och 

idrottsanläggningar och att arbetet påbörjas i höst. 

 

Att ett Kultur/fritids – aktivitetshus, där konsertlokal, muséum, bibliotek, 

turist, simhall och idrotts/sporthall ska ingå, ska projekteras och påbörjas 

senast 2020 till en kostnad om ca 75 miljoner kronor.  

Att en komplett teater, i befintliga lokaler, ska uppföras senast 2017 till en 

kostnad om 2 miljoner kronor, primärt med stolar under budgetåret 2016. 

 

Reservation: 

Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot besluten gällande att se 

över föreningsstödet så att det möjliggör för barn att delta i aktiviteter utan 

kostnader och fritt inträde för grundskoleelever på Brunnsbadet. 

_______________ 

Exp.  
Kommunstyrelsen  
fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson 
Ekonomienheten  
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§ 104 Dnr 2015-000088 800 

Driftbidrag till Ronneby ryttarförening 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet: 

Ronneby Ryttarförening har sedan september 2011 drivit Ronneby 

Horse Center genom föreningsdrift. Under 3013 genomfördes ett 

antal möten med föreningen kopplat till den ekonomiska situationen 

samt de åtaganden som föreningen tagit på sig genom avtal med 

kommunen. 

 

I avtalet mellan Ronneby Ryttarförening och Ronneby kommun står i 

§ 11.2.3 att föreningen har möjlighet att söka driftbidrag. 

 

I budget 2014-2015 tillfördes 300 tkr till nämndens budget som en 

möjlighet för Ronneby Ryttarförening att söka. 2014 beviljades 

föreningen ett bidrag på 300 tkr. 

 

Under 2015 har ett nytt avtal tagits fram där tekniska förvaltningen 

övertar de fasta kostnaderna för el, va och sophantering från 

halvårsskiftet. Detta innebär att föreningen har dessa kostnader på 

halvårsbasis. Föreningen har sökt driftbidrag för 2015.     

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar utbetala 150 tkr i driftbidrag för 

2015 enligt § 11.2.3 i avtalet mellan kommunen och Ronneby 

Ryttarförening. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att vid årets slut göra en avstämning 

med tekniska förvaltningen på de kostnader TF tagit under hösten 

2015 och att denna framtagna summa ska belasta driftbidraget, 

dock högst 150 tkr. 

       

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar utbetala 150 tkr i driftbidrag för 

2015 enligt § 11.2.3 i avtalet mellan kommunen och Ronneby 

Ryttarförening. 

 

Förvaltningen får i uppdrag att vid årets slut göra en avstämning 
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med tekniska förvaltningen på de kostnader TF tagit under hösten 

2015 och att denna framtagna summa ska belasta driftbidraget, 

dock högst 150 tkr. 

________________  

 
Exp. 
Ronneby Ryttarförening 
Tekniska förvaltningen 

 

 

 

 


