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§1

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Sammanfattning
Val av justerar tas upp för diskussion, i flera nämnden är principen är att det
är 2:e vice ordförande som justerar protokollen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Theo Zickbauer, tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD), ersättarna
Kerstin Johansson (FP), Thomas Svensson (S) samt Åker Tärntoft (C).
Yrkanden
Theo Zickbauer (S) yrkar att det ska vara 2:e vice ordförande som ska justera
protokollen.
Anders L Petersson (C) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD)
yrkar att det ska vara ett roterande system så att alla får justera protokollen.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller Theo Zickbauers, (S) yrkade om
att 2:e vice ordförande ska justera protokollen.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkänns.
Ja-röst för bifall till 2:e vice ordförande som justerare.
Nej- röst för avslag till 2:e vice ordförande och att det ska vara ett roterade
system för justering.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas åtta (8) ja-röster och fem (5) nej-röster.
Hur ledamöterna röstat redovisas:
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Namn:

Ja

Nej

Lena Mahrle, (FP)

X

Claes Diurhuus-Gundersen (M)

X

Theo Zickbauer (S)

X

Christer Stenström (M)

X

Anders L Petersson (C)

X

Peter Lindström (RP)

X

Amani El-Ali (S)

X

Kranislav Miletic (S)

X

Mikael Karlsson (S)

X

Johan Svedberg (S)

X

Carlos Michea (V)

X

Ros-Marie Leksell (SD)

X

Christer Leksell (SD) tj ers.

X

Summa:

8

5

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att 2:e vice ordförande ska justera Fritidoch kulturnämndens protokoll.
________________
Exp.
Theo Zickbauer
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§2

Dnr 2015-000005 800

Presentation av ledamöter, ersättare och tjänsteman
samt information om Fritid- och kulturförvaltningen
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (FP) hälsar alla välkomna till dagens sammanträde
och uttrycker förhoppning om ett gott samarbete och bra diskussioner.
Ledamöter, ersättare och tjänstemän lämnar en kort presentation av sig
själva.
Förvaltningschef Tommy Johansson visar en Power Point presentation över
Fritid-och kulturförvaltningens organisation.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Theo Zickbauer (S), Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C), Johan
Svedberg (S), Peter Lindström (RP), Carlos Michea (V), tjänstgörande
ersättare Christer Leksell (SD), ersättarna Kerstin Johansson (FP), Tommy
Persson (S) och Thomas Lähdet (MP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
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§3

Dnr 2015-000008 041

Preliminär internbudget Fritid- och kulturnämnden 2015
Sammanfattning
Ekonom Elizabeth Olsson redovisar ett preliminärt förslag till internbudget
för Fritid- och kulturnämnden. Inför sammanträdet i februari kommer en
detaljerad internbudget att presenteras.
Ett förslag till attestantlista presenteras för ledamöterna.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Theo Zickbauer (S) och Peter
Lindström (RP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna attestantlistan och i övrigt
notera redovisningen till protokollet.
________________
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§4

Dnr 2015-000009 042

Preliminärt bokslut Fritid- och kulturnämnden 2014
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson redovisar tillsammans med ekonom
Elizabeth Olsson en Power Point presentation av ett preliminärt bokslut för
Fritid- och kulturnämnden. Inför nästa sammanträde i februari kommer ett
detaljerat bokslut att presenteras.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP) ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Theo Zickbauer (S), Christer Stenström (M), Peter Lindström (RP), RoseMarie Leksell (SD) Kranislav Miletic (S), tjänstgörande ersättare Christer
Leksell (SD), samt ersättare Tommy Persson (S) och Kerstin Johansson (FP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
________________
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§5

Dnr 2015-000017 002

Delegationsordning Fritid-och Kulturnämnden
Sammanfattning
En revidering av Fritid- och kulturnämndens delegationsordning presenteras
för ledamöterna. Revideringen som genomförts är att delegationsordning
avser nya ordföranden Lena Mahrle (FP) och 2:e vice ordförande Theo
Zickbauer (S).
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Theo Zickbauer (S), Claes
Diurhuus-Gundersen (M), Anders L Petersson (C), samt ersättare Kerstin
Johansson (FP).
Yrkanden
Theo Zickbauer (S) yrkar på återremiss av ärendet, gällande kap två och tre,
då det finns behov av att revidera delegationerna i dessa kapitel.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera delegationsordningen,
gällande kapitel två och tre, då det finns behov av att revidera delegationerna
i dessa kapitel.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy Johansson
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§6

Dnr 2014-000312 809

Begäran om remissyttrande - Funktionshinderpolitiskt
program
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Kommunfullmäktige fastställde i budget 2014-2015 att ett nytt
Funktionshinderpolitiskt program ska tas fram. Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag och detta har sänts ut på remiss till
nämnder, bolag och råd inom kommunen och till allmänheten, för yttrande.
I förslaget till Funktionshinderpolitiskt program har man plockat ner de tre
nationella målen till att bli sex prioriterade områden inom Ronneby kommun
nämligen arbete, utbildning, social omsorg, ökad tillgänglighet, folkhälsa
och fritid & kultur. Strategin för genomförande är att presentera mätbara mål
med uppföljning under kommande år.
Varje nämnd skall således genomföra aktiviteter/insatser som bidrar till att
fylla inriktningsmål och delmål. Varje nämnd ansvarar för genomförandet av
det egna arbetet med uppföljning i bokslut. Under fliken Fritid- och Kultur
finns förslag på inriktningsmål, delmål och förslag på aktiviteter som
diskuterats med förvaltningen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till
Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Theo Zickbauer (S), Johans
Svedberg (S), Peter Lindström (RP) samt tjänstgörande ersättare Christer
Leksell (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till Funktionshinderpolitiskt program för Ronneby kommun när det gäller inriktningsmål
och delmål.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

10(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-22

Fritid- och kulturnämnden

§7

Dnr 2015-000011 109

Planeringsgrupp gällande lämpligt användningsområde
av sk Sockerbruket
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Vid Fritid- och kulturnämndens möte den 4 december 2014 beslutades efter
ett medborgarförslag i ärendet att en planeringsgrupp gällande Sockerbrukets
framtid skulle bildas under 2015.
2012 bildades en grupp inom Fritid- och kulturnämnden med uppdrag att se
över samma byggnad, angränsande Kulturcentrum och teatern med
inriktning utveckling av verksamhet. Sedan dess har likvärdiga samtal förts
kring museum, bibliotek samt turistbyrå.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar utse en grupp bestående av tre politiker
xx, xx och xx samt två tjänstemän Kirsti Emaus och Tommy Johansson att
ingå i en grupp med uppdrag att se över utvecklingsmöjligheter gällande
Sockerbruket men även Kulturcentrum, bibliotek, museum, teatern samt
turistbyrån.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M),
Theo Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), Johan Svedberg (S), ersättarna
Thomas Lähdet (MP) och Kerstin Johansson (FP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att presidiet, två i dagsläget icke
namngivna ersättare, (en ledamot från varje block), samt förvaltningschef
Tommy Johansson och kultursekreterare Kirsti Emaus ska ingår i gruppen.
________________
Exp.
Lena Mahrle
Claes Diurhuus-Gundersen
Theo Zickbauer
Tommy Johansson
Kirsti Emaus
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§8

Dnr 2014-000304 805

Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag för
arrangemang av Handikapp-SM den 27-29 mars 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Ronneby Simsällskap avser att arrangera handikapp SM under perioden 2729 mars 2015. Under helgen kommer 80-100 simmare med anhöriga från
hela Sverige att besöka Ronneby för denna tävling. Det innebär ungefär 250350 tillresta anhöriga och tävlande enligt föreningen. RSS har delat upp
arbetet med arrangemanget på fyra grupper: tävling,
marknadsföring/ekonomi, boende/mat och lokal/parkering mm med 3-6
personer i varje grupp. Svenska Handikappidrottsförbundet bidrar med
guldmedaljer. Arrangör får stå för eventuella silver och bronsmedaljer.
Föreningen har specificerat en kostnadsbild för arrangemanget på 232 750 kr
där även en prisbild på ideell tid ingår. Föreningen söker ett bidrag på
60 000 kr
Bedömning
Det är ur marknadsföringssynpunkt för Ronneby kommun bra att denna
tävling hamnat i Ronneby. För föreningen ställer det höga krav på planering
och genomförande vilket RSS är väl förberedda på genom de tillsatta
grupperna med tydliga arbetsområden. I sammanställningen syns en hyra för
tidtagaranläggningen. Denna investeringskostnad ska hanteras separat enligt
tidigare beslut i nämnden.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag på 30 000 kr till silver- och
bronsmedaljer, funktionärsutbildning samt till minnesgåva

Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Christer Stenström (M), Theo
Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Anders L Petersson (C), tjänstgörande
ersättare Christer Leksell (SD), ersättarna Thomas Lähdet (MP), Tommy
Persson (S) och Kerstin Johansson (FP).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Simsällskap ett bidrag om
30 000 kr till silver- och bronsmedaljer, funktionärsutbildning samt till minnesgåva.
Bidraget belastar ansvar 413 000, verksamhet 300, aktivitet 4874.

________________
Exp.
Ronneby Simsällskap
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§9

Dnr 2015-000001 820

Lovaktiviteter för barn 2015
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Vid Fritid- och kulturnämndens möte den 13 november redovisades
lovaktiviteter utförda av föreningslivet under 2014. Nämnden beslutar vid
detta tillfälle att sommaraktiviteten tas upp i början av 2015 enligt bilaga 2.
Kommunfullmäktige har i Fok budgeten avsatt 600 000 kr (300 kr/barn 612år) för denna aktivitet. Vid tre föreningsträffar har förvaltningen och
presidiet informerat kring bidragsmöjligheterna och syftet
Bedömning
I bilaga 2 (till handlingarna) ges en bild av vilka områden/skolor inom
kommunen som de deltagande barnen kommer ifrån. Där ges även en
sammanställning av de föreningar som aktiverat sig i lovaktiviteter. Noteras
kan att det är idrottsföreningar som sökt och att fotbollen är den mest
frekventa arrangören. Inga kulturföreningar har under 2014 ansökt om
medel.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att
ytterligare informera på föreningsträffen den 3 mars samt att på hemsida och
övriga sociala medier sprida informationen.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Christer Stenström (M), Theo
Zickbauer (S), Mikael Karlsson (S), Johan Svedberg (S), tjänstgörande
ersättare Christer Leksell (SD), ersättarna Thomas Lähdet (MP), Tommy
Persson (S) och Kerstin Johansson (FP).
Yrkanden
Mikael Karlsson (S) yrkar att ärendemeningen ändras från sommaraktiviteter
till lovaktiviteter.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller yrkandet.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ytterligare
informera på föreningsträffen den 3 mars samt att på hemsida och övriga sociala
medier sprida informationen

Att ändra i ärendemeningen från Sommaraktiviteter till Lovaktiviteter.
________________
Exp.
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 10

Dnr 2014-000283 800

Förslag till sammanträdestider för 2015
Sammanfattning
Ordföande Lena Mahrle (FP) redovisar ett förslag till sammanträdestider för
Fritid- och kulturnämnden för ledamöterna. Det har framkommit att det finns
tre nämnder som har sammanträde på torsdagarna och det berör Fritid- och
kulturnämndens sammanträden den 19 februari och den 19 mars. Förslag är
att dessa möten flyttas till onsdagen den 18 februari kl 13 00 och den 18
mars kl 08 00 och i annat fall godkänna övriga presenterade sammanträdesdagar.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Christer Stenström (M), Anders
L Petersson (C), tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD), ersättarna
Tommy Persson (S) och Kerstin Johansson (FP).
Christer Leksell (SD) framför att en samordning bör ske mellan
ordförandena i nämnder och bolag inför framtida sammanträdesdagar
kommande år.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (FP) yrkar att liggande förslag godkänns med
förslagna ändringar.
Christer Stenström (M) yrkar att alla möten flyttas till onsdagar istället för
torsdagar.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att Fritid- och kulturnämnden bifaller ordförande Lena Mahrles (FP)
yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

16(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-22

Fritid- och kulturnämnden

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att genomföra 2015 års sammanträden
den 22 januari, 18 februari, 18 mars, 16 april, 13 maj (heldag) 4 juni, 20
augusti, 17 september, 15 oktober 12 november samt 3 december.
________________
Exp. Kommunledningsförvaltningen
Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare
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§ 11

Dnr 2015-000007 800

Delegationsärenden 2015
Sammanfattning
Pärmen med delgationsärende cirkulerade under mötet.
Kallinge SK ledarutbildningsbidrag om 1 000 kr.
Föreningen Belganet-Hallabro IF avslag på ansökan om inköp av Stepbrädor.
Föreningen KRIF Hockey ledarutbildningsbidrag om 750 kr.
Kuggeboda samhällsförening arrangemangbidrag om 2 000 kr.
Beslut
Fritid-och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till
protokollet.
________________
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§ 12

Dnr 2015-000006 800

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende cirkulerade under mötet.
Protokollsutdrag:
KF § 294/2014 - Val av ordförande, ledamöter och ersättare mm i styrelser,
nämnder och andra organ.
KF § 295/2014 – Fastställande av ordning för ersättares tjänstgörnig i
kommmunstyrelse, nämnder, bolag, bolgasstyrelser och andra organ.
KF § 313/2014 – Besvarande av motion från KF-ledamöterna Roger Gardell
(FP) och Anna Carlbrant (RP) angående att anlägga en näridrottsplats i
Brunnsvalls/Älgbackenområdet.
KF § 314/2014 – Besvarande av medborgarförslag från kristina Alritzson om
en näridrottsplats med konstgräs på Kallingeskolan.
KF § 320/2014 – Besvarande av medborgarförslag från Bengt Wihlstrand
om en minnestavla över Astid Einarsson.
KF § 326/2014 – Förslag att Ronneby kommun blir medlem i Stiftelsen
Blekinge Muséum.
Beslut
Fritid-och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärenden mm till
protokollet.
________________
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§ 13

Dnr 2015-000010 800

Övriga ärenden/frågor
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (FP) informerar om att det kommer att avhållas
utbildning för förtroendevalda under våren.
Att kallelsen inför Fritid- och kulturnämndes sammanträde kommer att
sändas ut via mail. De som har önskemål om att få ett pappersutskick får
anmäla detta till sekreteraren. Det kommer även att finna några ex av
kallelsen uppkopierade till mötet. Alla ska använda mailadressen som man
fått som förtroendevald, namn och @ronneby.se. Kontakt tas med ITenheten för inloggning och lösenord.
Kerstin Johansson (FP) anser att det ska vara pappersutskick tills att det har
köpts in I-pads till alla.
Christer Stenström (M) tar upp frågan om utbildning om hot och våld
gentemot förtroendevald.
Christer Leksell (SD) framför önskemål om adressuppgifter till ledamöter
och ersättare i Fritid- och kulturnämnden.
Johan Svedberg (S) ställer frågan om Lena Brorsdotters pension, vem utför
henns arbetsuppgifter till ny personal är anställd?
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att ny personal är rekryterad och
kultursekreterare Kirsti Emaus kommer att ta över vissa arbetsuppfgifter.
Åke Tärntoft (C) ställer frågan om Lena Brorsdotter avtackning.
Förvaltningschef Tommy Johansson svarar att det kommer att var en
avtackning på Kulturcentrun den 26 januari. Det finns regelverk inom
kommunen hur personal ska avtackas.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera övriga ärenden/frågor till
protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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