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2013/1
§ 83 Justering av dagordningen
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) meddelar att ett nytt ärende tillkommit gällande att Ronneby
Folkteater och KPC ansöker om medel ur ungdomspotten. Bilaga finns utdelad på bordet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ta upp ärendet till behandling.
_____________________
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2013/4
§ 84 Tack
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) meddelar att nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän
har erhållit en chokladkartong från tacksamma sommarboende på Fridas väg 4 i Saxemara, som
riktar ett stort tack till att Saxemara badplats har fått ”en sådan fantastiskt fin uppfräschning”. Chokladkartongen gick bordet runt ett par gånger under sammanträdets gång till allmän uppskattning.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/225
§ 85 Green Teens ansöker om bidrag för kringaktiviteter till en ungdomsutställning
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-08-28

Ansökan från Green Teen om bidrag för
kringaktiviteter i en ungdomsutställning

2 Handling

2013-08-28

Green Teens ansöker om bidrag för
kringaktiviteter till en ungdomsutställning,
Green Teens

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag och kultursekreterare Kirsti
Emaus informerar om Green Teens ansökan om bidrag för kringaktiviteter till en ungdomsutställning.
Sammanfattning
Föreningen Green Teens söker bidrag för ett projekt som ska komplettera en utställning på Kulturcentrum mellan den 16 november 2013 och den 12 januari 2014. Utställningen har arbetsnamnet
"365 saker som jag vill göra i Blekinge/Ronneby innan jag dör".
Ursprunget till utställningen om och med ungdomar finns i en motion ställd till Fritid- och kulturnämnden där förslagsställaren föreslår en utställning om medborgarnas men framför allt de ungas
vision av Ronneby.
Ambitionen hos utställningsansvarig och andra inblandade har varit att utställningen skall göras av
ungdomar.
Föreningen Green Teens söker bidrag för att genomföra olika projekt under utställningsperioden
som lyfter fram ungas tankar och röster om kommunen; en utställning utöver det vanliga, av unga,
som inkluderar och för samman alla typer av medborgare i kommunen.
Green Teens vill medverka till att skapa en interaktiv utställning som sträcker sig utanför konsthallens fyra väggar och som kan locka en yngre målgrupp till Kulturcentrum. Både unga och gamla
skall välkomnas att ta del av en ung generations tankar kring Ronneby.
Föreningen har i sin ansökan uppgett en projektbudget om 60 000 kronor, varav 30 000 kronor avser arvode till en projektledare.
Utställningsansvarig kultursekreterare har för avsikt att bekosta projektledaren ur utställningsbudgeten.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Green Teens ett bidrag om 30 000 kronor till kringaktiviteter i samband med utställningen på Kulturcentrum 16 nov 2013 - 12 jan 2014.
Kostnaden tas från kontot för bidrag till ungdomsutveckling.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) och Peter Lindström (RP).
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Yrkanden
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att framställandet avslås.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan från föreningen Green Teens.
_______________
Exp:

Green Teens
Lena Brorsdotter
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2013/226
§ 86 Ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen från 2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-08-28

Ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen från 2014

2 Handling

2013-08-28

Ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen från 2014

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande rapport angående ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen från 2014.
Sammanfattning
Avtal mellan Kulturenheten och föreningen KRO Massmanska kvarnen om utställningsverksamhet
i två våningsplan ingicks 2006-02-21. Avtalet gällde i första hand t o m 2008 och skulle därefter
förlängas med tre år åt gången om ingen uppsägning skedde.
Uppsägningstiden är ett år före avtalstidens utgång. Nuvarande avtalsperiod löper ut 2014-12-31.
Föreningen KROMA har inte planerat någon utställningsverksamhet för hösten 2013.
Avtal finns mellan Fritid- och kulturförvaltningen och föreningen Grupp 39 som gäller 2012 t o m
2014. Om inte avtalet sägs upp med sex månaders uppsägningstid, förlängs avtalet med ett år.
Ronneby Musei- och hembygdsförening har under de senaste 15 åren medverkat i politiskt tillsatta
arbetsgrupper med syftet att hitta lämplig lokal och organisation för ett museum.
Ett samarbetsavtal finns mellan Kulturenheten och Musei- och hembygdsföreningen om drift av 5
mindre museer. Avtalet gäller t o m 2013-12-31. Föreningen har aviserat att man inte vill förnya
avtalet från 2014 enligt nuvarande förutsättningar.
Förslag till ändrad verksamhet i Massmanska kvarnen
KROMA
Föreningen KROMA har erbjudits att flytta sin verksamhet till Kulturcentrum. KROMA erbjuds
Galleriet i Stora konsthallen för sin utåtriktade verksamhet, både presentationsutställning och tillfälliga utställningar med inbjudna konstnärer, som arrangeras i egen regi men i samarbete med utställningsansvarig på Kulturenheten. Medlemmarna/länets konstnärer/ föreslås ingå i Kulturcentrums
utställningsgrupp och får på så sätt en möjlighet att påverka utbudet i länets största konsthall.
KROMA kan också få möjlighet att i samarbete med Kulturenheten arrangera större utställningar i
konsthallarna, som finansieras av förvaltningens utställningsanslag. Medlemmarna erbjuds möjlighet till en administrativ arbetsplats och att använda sammanträdesrummet för medlemsmöten. Förändringen av KROMA:s verksamhet föreslås träda i kraft 2014-01-01.
KROMA:s verksamhet i Kulturcentrum skall regleras i ett avtal med Fritid- och kulturförvaltningen. I den händelse föreningen skulle upphöra eller markant ändra sin inriktning ska avtalet upphöra
att gälla.
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MUSEI- OCH HEMBYGDSFÖRENINGEN
Föreningen föreslås få tillgång till de två översta våningsplanen i Massmanska kvarnen, där KROMA tidigare hade utställningsverksamhet, för att skapa ett museum som speglar Ronnebys historia
kopplad till nutid. Föreningen erbjuder sig att tillföra 300-400 tkr av sina fonderade medel för att
finansiera inredning och utställningar.
Föreningen föreslås få samma hyresvillkor som KROMA har haft; fri hyra, el och uppvärmning.
Föreningen bekostar larm, telefoni, nycklar, marknadsföring och personal som bemannar utställningen.
Utrymmer för arkiv kan erbjudas föreningen i kommunens arkiv eller i Blekinges föreningsarkiv
(Blekingearkivet). Träbyggnaden Massmanska kvarnen är inte lämplig att användas som arkiv. På
sikt föreslås föreningen få tillgång även till våningsplanet l gatunivå.
Verksamheten skall regleras genom avtal med Fritid- och kulturförvaltningen där även riktlinjer för
och utveckling av utställningsverksamheten formuleras samt att samarbetsformer med förvaltningen/Kulturenheten beskrivs. Föreningen föreslås få fortsatt ansvar för de mindre museerna med undantag av Gjuteri- och emaljmuseet vars innehåll, eller delar av det, kan visas i Massmanska kvarnens lokaler. De mindre museernas föremål och miljö kan exponeras digitalt i bild och text på
Massmanska kvarnen.
Föreningen föreslås få tillgång till de två våningsplanen senast 2014-01-01 för att inredning och
utställningsbygge kan vara klart senast 2014-06-01. Om denna tidplan inte kan hållas, föreslås att
nu gällande avtal förlängs t o m 2014 för att ersättas med ett nytt avtal i nya lokaler fr o m 2015.
GRUPP 39
Föreningen Grupp 39 föreslås bli kvar i det nedre planet i Massmanska kvarnen tills annan, lämplig
lokal finns att tillgå. Föreningen är beroende av relativ närhet till Kulturcentrums textilverkstad,
samt att lokalen är lätt tillgänglig för allmänheten med tanke på föreningens utställnings- och försäljningsverksamhet.
KÄLLARLOKALEN I MASSMANSKA KVARNEN
Källarplanet disponeras av föreningen Round Table genom hyresavtal med Tekniska förvaltningen.
Lokalen används som festlokal av Round Table eller av privatpersoner som hyr lokalen av Round
Table. Användningssättet är olämpligt med tanke på bl a brandsäkerhet.
Fritid- och kulturnämnden föreslås överta källarlokalen för att kunna upplåta den till museiverksamhet, såsom förråd, lager, viss administration m m
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
1. Säga upp gällande avtal med föreningen KROMA
2. Göra en överenskommelse med KROMA om att lämna lokalerna i Massmanska kvarnen senast 2013-12-31
3. Teckna avtal med KROMA och Musei- och hembygdsföreningen om deras verksamhet i
Kulturcentrum respektive Massmanska kvarnens två översta våningsplan med giltighet fr o
m 2014
4. Bilda en arbets- och planeringsgrupp tillsammans med föreningen för att planera det nya
museets innehåll och exponeringssätt
5. Hitta en ny, lämplig lokal för föreningen Grupp 39
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Fritid- och kulturnämnden beslutar att hos Kommunstyrelsen begära att få tillgång till källarplanet i
Massmanska kvarnen för att det ska användas till museiverksamhet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), Åke Tärntoft (C),
Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) och Gudrun Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till att:
1. Säga upp gällande avtal med föreningen KROMA
2. Göra en överenskommelse med KROMA om att lämna lokalerna i Massmanska kvarnen senast 2013-12-31
3. Teckna avtal med KROMA om deras verksamhet i Kulturcentrum med giltighet från och
med 2014.
4. Bilda en arbetsgrupp för att planera innehållet i Massmanska kvarnen.
Propositionsordning
Nils Ingmar Thorell ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att
1. Säga upp gällande avtal med föreningen KROMA
2. Göra en överenskommelse med KROMA om att lämna lokalerna i Massmanska kvarnen senast 2013-12-31
3. Teckna avtal med KROMA om deras verksamhet i Kulturcentrum med giltighet från och
med 2014.
4. Bilda en arbetsgrupp för att planera innehållet i Massmanska kvarnen.
____________________
Exp:

Lena Brorsdotter
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2013/5
§ 87 Tertialrapport II
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-05-20

Fritid- och kulturnämndens uppföljning av
TI - 2013

2 Handling

2013-05-20

Uppföljning av TI - 2013

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson, administrativ chef Lena Brorsdotter och ekonom Elizabeth
Olsson redovisar Tertial II för nämndens ledamöter och ersättare.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare Magnus Persson
(M), Anders L Petersson (C), Håkan Robertsson (S), Åke Tärntoft (C), Peter Lindström (RP) och
Kranislav Miletic (S).

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enligt uppföljning T2-2013, bilaga 1 och 2, samt noterar redovisningen till protokollet.
_____________________
Exp:

Ekonomienheten
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2013/224
§ 88 Föreningen Theatrical arrangements and scenic arts production (TAS) ansöker
om bidrag från ungdomspotten gällande produktion av #Grease 2014
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-09-04

Föreningsstämma den 6 augusti 2013 för
Föreningen Theatrical arrangements and
scenic arts production, Föreningen Theatrical arrangements and scenic arts production

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-08-27

Ansökan om bidrag till produktion av
#Grease 2014

3 Handling

2013-08-27

Budget #Grease 2014

4 Handling

2013-08-27

Föreningen Theatrical arrangements and
scenic arts production (TAS) ansöker om
bidrag från ungdomspotten gällande produktion av #Grease 2014, Föreningen
Theatrical arrangements and scenic arts
production (TAS)

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag avseende föreningen Theatrical
arrangements and scenic arts production (TAS) ansöker om bidrag från ungdomspotten gällande
produktion av #Grease 2014.
Sammanfattning
Föreningen Theatrical arrangements and scenic arts production (TAS) söker 50 000 kronor i bidrag
ur Fritid- och kulturnämndens ungdomspott.
Föreningen vill främja ungdomskulturen i sydöstra Sverige genom produktionen av, med och för
ungdomar. Musikalen kommer att ha premiär på den 21 februari 2014 på Ronneby teater.
Föreningen samarbetar med Ronneby folkteater, Kulturpedagogiskt Centrum och planerar ett samarbete med Knut Hahnskolan.
Redan i ett inledande skede av produktionen är 33 ungdomar från hela Blekinge involverade bl a
inom scenografi, koreografi och musik.
I budgeten för produktionen beräknas kostnaderna, inkl rättigheter, till 140 000 kronor.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Thearical Arrangements and scenic Production
(TAS) ett bidrag om 50 000 kronor för produktionen #Grease 2014. Kostnaden tas från kontot för
bidrag till ungdomsutveckling.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Thearical Arrangements and scenic Production
(TAS) ett bidrag om 50 000 kronor för produktionen #Grease 2014. Kostnaden tas från kontot för
bidrag till ungdomsutveckling.
_____________________
Exp:

Föreningen Theatrical arrangements and scenic arts production
Ekonomienheten
Lena Brorsdotter
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2013/200
§ 89 Synpunkter gällande Karön-Ekenäs
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-07-08

Foton

2 Handling

2013-07-08

Synpunkter gällande Karön-Ekenäs, Eva
Ingelgard

Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar nämndens ledamöter och ersättare om situationen
på Karön-Ekenäs.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M)
och Peter Lindström (RP).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet.
_____________________
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2013/231
§ 90 Droppemåla 1:46 - inköp av fastighet
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-09-18

Skrivelse från en kommuninvånare gällande kommunens satsning på Ekenäs
badplats

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Droppemåla 1:46 - inköp av fastighet

3 Handling

2013-09-03

Droppemåla 1:46 - inköp av fastighet

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande förslag till inköp av
fastigheten Droppemåla 1:46.
Sammanfattning
Under våren 2013 har en upprustning och utveckling påbörjats vid Ekenäs camping och badplats.
Den gamla omklädnings- byggnaden har blivit en plats att fika/äta/sitta i + att två nya mindre omklädningsrum gjorts på gaveln. Den outnyttjade backen vid parkeringen har sänkts och blivit nya
uppställningsplatser för husbilar och husvagnar. Nya grillplatser har tillkommit, cykelställ har flyttats, kiosk/toalett/pentry har upprustats och sist men inte minst har ett samarbete inletts med Handbollsföreningen kring skötsel av anläggningen.
Ekenäs camping och badplats är en oerhörd tillgång för Ronneby kommun med sin stadsnära placering. Cykelavstånd och bussförbindelser gör platsen ganska lätt att ta sig till och den lilla campingen tilltalar verkligen besökare.
I anslutning till camping och badplats på fastigheten Droppemåla 1:77 ligger fastigheten Droppemåla 1:46 som består av ett friliggande hus med något mindre uthus på tomten. Denna fastighet
skulle vara en stor tillgång om den kunde införlivas med platsen i övrigt. Huset skulle kunna bli en
reception med allmänna samlingsytor och pentry för campinggäster och besökare. En möjlig servering/café, uteplats mm skulle ge hela området en ny dignitet. På själva tomten Droppemåla 1:46
finns det stora förutsättningar för att uppföra mindre övernattningsstugor. Ett förvärv av nämnda
fastighet skulle utöka möjligheten till en riktigt bra camping och samtidigt säkerställa att denna sidan av Droppemålavägen är enbart camping och badplats.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslår att Kommunstyrelsen för en dialog med mäklaren angående ett
inköp av Droppemåla 1:46 med anledning av den expansionspotential området Ekenäs camping och
badplats har.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och Åke Tärntoft (C).

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2013-09-19

16(35)

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå att Kommunstyrelsen för en dialog med mäklaren angående ett inköp av Droppemåla 1:46 med anledning av den expansionspotential området Ekenäs
camping och badplats har.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Tommy Johansson

Justeras

Utdragsbestyrkande
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2013/229
§ 91 Johannishus Ryttarförening anhåller om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-09-06

Fastighetsbeskrivning avseende fastigheten Ronneby Hjortsberga 4:156

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Investeringsbegäran - Johannishus Ryttarförening

3 Handling

2013-09-02

Johannishus Ryttarförening anhåller
om investeringsbidrag för inköp av
fastigheten Hjortsberga 4:156, Johannishus Ryttarförening

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Johannishus Ryttarförening anhållan om investeringsbidrag för inköp av fastigheten Hjortsberga 4:156.
Sammanfattning
En begäran om investeringsbidrag från Johannishus Ryttarförening, daterad 2013-08-28, har inkommit. Under en längre tid har föreningen känt en osäkerhet kring framtiden med anledning av att
fastigheten 4:156 är till salu. Föreningen har genom samtal med ägaren under lång tid försökt köpa
fastigheten.
Svårigheter att enas om rätt prisbild gjorde att föreningen i nuläget arrenderar Hjortsberga 4:156 till
en kostnad av 10600 kr/mån. Ett nytt förslag från ägaren med en 50%-ig höjning av arrende samt
frånsägande av ansvar för fastigheterna gör föreningens situation bekymmersam. Samtalen mellan
förening och ägare är nu framme vid en möjlighet att förvärva anläggningen för en miljon kronor
mot tidigare 2,4 miljoner.
Föreningen är beredd att i bank låna 600 000 kronor till ett inköp och söker därför 400 000 kr i investeringsbidrag av Ronneby kommun.
Samtal har skett mellan föreningen, företrädare för Fritid- och kulturnämnden samt Kommunstyrelsen.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på
400 000 kronor till Johannishus Ryttarförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för
vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och Anders L Petersson (C).
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Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar ställa sig bakom ansökan gällande ett investeringsbidrag på
400 000 kronor till Johannishus Ryttarförening och hänskjuter ärendet till Kommunstyrelsen för
vidare hantering då dessa medel inte finns i nämndens budget.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Johannishus Ryttarförening
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2013-09-19

19(35)

2013/201
§ 92 Ronneby Bollklubb ansöker om Lov- och aktivitetsbidrag gällande "Landslagets" fotbollsskola för flickor och pojkar 7 - 13 år
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Ansökan om bidrag för genomförande av
fotbollsskola Ronneby BK

2 Handling

2013-07-09

Ronneby Bollklubb ansöker om Lov- och
aktivitetsbidrag gällande "Landslagets"
fotbollsskola för flickor och pojkar 7 - 13
år, Ronneby Bollklubb

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Bollklubb
ansökan om Lov- och aktivitetsbidrag gällande "Landslagets" fotbollsskola för flickor och pojkar
7 - 13 år.
Sammanfattning
Ronneby BK har under två veckor, måndag till torsdag genomfört fotbollskola för flickor och pojkar 7-13 år. Totalt har 136 barn och 20 ledare varit aktiva.
En budget är presenterad. Kostnaden för genomförande beräknas för föreningen hamna på 79900
kr. där deltagaravgiften för vk 1 är satt till 650 kr och för vk 2 till 1000 kr. Utgifter är beräknade till
74490 kr
Vid 2012 års hantering av sommaraktiviter poängterades från nämnden att aktiviteter under sommaren skall vara tillgängliga för alla att närvara vid för att nämnden skall stödja det ekonomiskt. Ett
brev med detta budskap gick ut till samtliga arrangerande föreningar. . Fritid- och kulturnämnden
har gett förvaltningen i uppdrag att i bidragsförutsättningar för 2014-2015 presentera ett nytt förslag
där individen i sig genererar en summa som följer med i den aktivitet som ungdomen väljer att delta
i. Detta för att öka valfriheten samt möjliggöra ett deltagande oavsett förutsättningar i familjen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturförvaltningen avslår ansökan om bidrag till fotbollsskola.
Beslut
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar avslå ansökan om bidrag till fotbollsskola.
_____________________
Exp:

Ronneby Bollklubb
Tommy Johansson
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2013/185
§ 93 Ny träningsyta för Hoby Gif gällande fotbollsverksamhet
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Övertagande av äganderätt till mark samt
investeringsbehov - Hoby GIF

2 Handling

2013-06-05

Ny träningsyta för Hoby Gif för fotbollsverksamhet, Hoby Gif

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande ny träningsyta för
Hoby Gif gällande fotbollsverksamhet.
Sammanfattning
Hoby GIF har ställt förslag till Ronneby kommun som innebär att föreningen. mot en symbolisk
summa, tar över den sk C-planen vid deras fotbollsanläggning i Bräkne-Hoby. Föreningen har under många år använt gräsytan utanför deras område för träning och därmed skapat en ny plan.
Föreningen anser ur säkerhetssynpunkt att det är bra att dela på vuxna och ungdomar under fram för
allt träning samt att med drygt 10 lag spelar utrymmesskälen en stor roll.
Vid den sk C-planen finns en tillfartsväg med tung trafik till närliggande industri. Befintligt, av föreningen uppfört, staket är i dåligt skick och har ingen begränsande funktion längre.
Hoby GIF söker:
• Ett övertagande av nämnda mark till en symbolisk summa.
• 80 000 kr/exl. moms till nytt staket. H=2 m, L=100m.
• 40 000 kr till renovering befintlig markyta (C-plan)

Förslag till remissyttrande
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att Hoby GIF övertar befintlig mark
där den sk. C-planen är belägen samt att föreningen i så fall kan söka bidrag ur potten ”Föreningar
med fotbollsplaner” för ytterligare en träningsyta.
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta äskandet om staket och markrenovering till budgetprocessen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och Åke Tärntoft (C).
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Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att Hoby GIF övertar befintlig mark
där den sk. C-planen är belägen samt att föreningen i så fall kan söka bidrag ur potten ”Föreningar
med fotbollsplaner” för ytterligare en träningsyta.
Fritid- och kulturnämnden beslutar hänskjuta äskandet om staket och markrenovering till budgetprocessen.
_____________________
Exp:

Kommunstyrelsen
Hoby Gif
Ekonomienheten

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Fritid- och kulturnämnden

2013-09-19

22(35)

2013/211
§ 94 Kallinge Judoklubb ansöker om bidrag för att delta i KATA VM i Japan samt
bidrag för genomfört deltagande på EM i Malta
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-05

Bidragsansökan för deltagande i KATA
VM Japan

2 Ansökan

2013-08-14

Kallinge Judoklubb ansöker om bidrag för
att delta i KATA VM i Japan samt bidrag
för genomfört deltagande på EM i Malta,
Kallinge Judoklubb

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Kallinge Judoklubb
ansökan om bidrag för att delta i KATA VM i Japan samt bidrag för genomfört deltagande på EM i
Malta.
Sammanfattning
Kallinge Judoclub söker ett bidrag till de fyra medlemmar som ska delta i VM i Japan. Resan bekostas av dem själva utan stöd av förbundet. Totalt kostar resan och tävlingen 38 000 kr.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar avslå ansökan med motivering att det inte finns avsatta bidragspengar till denna aktivitet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), Åke Tärntoft (C),
tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M) och Peter Lindström (RP).
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar avslå ansökan med motivering att det inte finns avsatta bidragspengar till denna aktivitet.
_____________________
Exp:

Kallinge Judoklubb
Tommy Johansson
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2013/199
§ 95 Ronneby Simsällskap ansöker om lov- och aktivitetsbidrag samt utvecklingsoch ungdomsinitiativsbidrag för genomförande av dagläger under vecka 33
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Ansökan om bidrag för genomförande av
dagläger under vk 33

2 Handling

2013-07-05

Ronneby Simsällskap ansöker om lovoch aktivitetsbidrag samt utvecklings- och
ungdomsinitiativsbidrag, Ronneby Simsällskap

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Simsällskaps
ansökan om lov- och aktivitetsbidrag samt utvecklings- och ungdomsinitiativsbidrag för genomförande av dagläger under vecka 33.
Sammanfattning
Ronneby Simsällskap har under vk 33 den 12-15 augusti genomfört dagläger för barn 6-12 år. Syftet är att öka simkunnigheten hos skolbarn i Ronneby kommun. Föreningen har i sin budget en
kostnad för daglägret på 80490 kr samt en intäkt på 61600 kr.
Vid 2012 års hantering av sommaraktiviter poängterades från nämnden att aktiviteter under sommaren skall vara tillgängliga för alla att närvara vid för att nämnden skall stödja det ekonomiskt. Ett
brev med detta budskap gick ut till samtliga arrangerande föreningar. . Fritid- och kulturnämnden
har gett förvaltningen i uppdrag att i bidragsförutsättningar för 2014-2015 presentera ett nytt förslag
där individen i sig genererar en summa som följer med i den aktivitet som ungdomen väljer att delta
i. Detta för att öka valfriheten samt möjliggöra ett deltagande oavsett förutsättningar i familjen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturförvaltningen avslår ansökan om bidrag till dagläger.
Beslut
Fritid- och kulturförvaltningen beslutar avslå ansökan om bidrag till dagläger.
_____________________
Exp:

Ronneby Simsällskap
Tommy Johansson
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2013/217
§ 96 Blekinge Idrottsförbund ansöker om ekonomiskt stöd till Idrottsgalan 2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Blekinge idrottsförbund ansöker om ekonomiskt stöd till Idrottsgalan 2014

2 Handling

2013-08-20

Blekinge Idrottsförbund ansöker om ekonomiskt stöd till Idrottsgalan 2014, Blekinge Idrottsförbund

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Blekinge Idrottsförbund ansökan om ekonomiskt stöd till Idrottsgalan 2014.
Sammanfattning
En idrottsgala skall av Blekinge Idrottsförbund arrangeras på Ronneby Brunn den 7 februari 2014.
Kommunen erbjuds delta som prisutdelare i en av kategorierna över idrottsprestationer under verksamhetsåret 2013. Ansökt belopp är 25 000 kr.
Yttrande
Genom att belysa idrottsprestationer i kommunen och i närområdet är förhoppningen att det skapar
en positiv atmosfär och att föreningar sporras att utveckla sin idrott. Galan har även blivit en viktig
mötesplats för idrott, näringsliv, kommuner m fl.
Förslag till beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja Blekinge Idrottsförbund 25 000 kr till idrottsgalan 2014.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och tjänstgörande ersättare Magnus Persson
(M).
Beslut
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja Blekinge Idrottsförbund 25 000 kr till idrottsgalan 2014.
_____________________
Exp:

Blekinge Idrottsförbund
Ekonomienheten
Tommy Johansson
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2013/219
§ 97 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Remissyttrande Medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i
Kallinge

2 Handling

2013-08-20

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge, AnnaKarin Sonesson

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande begäran om remissyttrande av medborgarförslag angående en skateboard- och bmxbana i Kallinge.
Sammanfattning
En begäran om remissyttrande kring ett Medborgarförslag att anlägga en skatboard- och bmxbana i
Kallinge har sänts till Fritid- och kulturnämnden för yttrande. Förslagställaren, 12- årige Linus, ser
en fördel med att skapa en plats där man får utlopp för sitt intresse och att detta inte sker ute i trafiken. Linus tror samtidigt att även klotter och skadegörelse kan minska och att ungdomarna får mer
frisk luft genom att inte sitta inne och spela spel. Han ser samtidigt att banan kan vara dragande för
ungdomar från andra byar.
Förslag till Remissyttrande
Fritid och kulturnämnden har, genom Kommunstyrelsens beslut gällande anläggande av damm på
Brunnsvallen, sedan tidigare ett uppdrag att se över möjligheten att bedriva skate mm på botten av
den utjämningsdamm som är byggd av Miljöteknik. Fritid- och kulturnämnden ser även över andra
möjliga placeringar för en skatepark där man tillgodoser tillgängligheten på ett bra sätt. Fritid- och
kulturnämnden anser att förslaget skall kunna ingå i den utredning som pågår.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) och tjänstgörande ersättare Magnus Persson
(M).
Beslut
Fritid och kulturnämnden har, genom Kommunstyrelsens beslut gällande anläggande av damm på
Brunnsvallen, sedan tidigare ett uppdrag att se över möjligheten att bedriva skate mm på botten av
den utjämningsdamm som är byggd av Miljöteknik. Fritid- och kulturnämnden ser även över andra
möjliga placeringar för en skatepark där man tillgodoser tillgängligheten på ett bra sätt. Fritid- och
kulturnämnden anser att förslaget skall kunna ingå i den utredning som pågår.
_____________________
Exp:

Anna-Karin Sonesson
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2013/218
§ 98 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Christine Johansson angående anläggande av skatepark där den gamla isrinken på Brunnsvallen
tidigare fanns
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-03

Remissyttrande Medborgarförslag gällande anläggande av skatepark vid g:a isrinken på Brunnsvallen

2 Handling

2013-08-20

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Christine Johansson angående anläggande av skatepark
där den gamla isrinken på Brunnsvallen
tidigare fanns, Anna-Karin Sonesson

Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande begäran om remissyttrande av medborgarförslag från Christine Johansson angående anläggande av skatepark där den
gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns.
Sammanfattning
En begäran om remissyttrande kring Medborgarförslag att anlägga en skatepark vid g:a isrinken på
Brunnsvallen har sänts till Fritid- och kulturnämnden för yttrande. Förslagställaren pekar på att det
skulle vara en vinst att kunna inspirera varandra med andra aktiviteter såsom friidrott och fotboll.
Förslag till Remissyttrande
Fritid och kulturnämnden har, genom Kommunstyrelsens beslut gällande anläggande av damm på
Brunnsvallen, sedan tidigare ett uppdrag att se över möjligheten att bedriva skate mm på botten av
den utjämningsdamm som är byggd av Miljöteknik. Fritid- och kulturnämnden ser även över andra
möjliga placeringar för en skatepark där man tillgodoser tillgängligheten på ett bra sätt. Fritid- och
kulturnämnden anser att förslaget skall kunna ingå i den utredning som pågår.
Beslut
Fritid och kulturnämnden har, genom Kommunstyrelsens beslut gällande anläggande av damm på
Brunnsvallen, sedan tidigare ett uppdrag att se över möjligheten att bedriva skate mm på botten av
den utjämningsdamm som är byggd av Miljöteknik. Fritid- och kulturnämnden ser även över andra
möjliga placeringar för en skatepark där man tillgodoser tillgängligheten på ett bra sätt. Fritid- och
kulturnämnden anser att förslaget skall kunna ingå i den utredning som pågår.
_____________________
Exp:

Anna-Karin Sonesson
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2013/203
§ 99 Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag från Agne Petersson
om att det byggs ett medborgarhus i AMU:s gamla lokaler
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-08-16

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Agne Petersson
om att det byggs ett medborgarhus i
AMU:s gamla lokaler

2 Handling

2013-07-10

Begäran om remissyttrande gällande
medborgarförslag från Agne Petersson
om att det byggs ett medborgarhus i
AMU:s gamla lokaler, Kommunledningsförvaltningen

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande bedömning avseende begäran om remissyttrande av medborgarförslag från Agne Petersson om att det byggs ett medborgarhus i AMU:s gamla
lokaler.
Sammanfattning
I det inlämnade medborgarförslaget föreslås dels att Ronneby kommun köper befintliga lokaler i
Sörby center, dels att ett medborgarhus byggs i lokalerna där t ex föreningar, handikapporganisationer och ungdomar ges utrymme för sina verksamheter.
Bedömning
Fritids- och kulturnämnden anser att delar av lokalerna i Sörby center skulle vara lämpliga för föreningars och studieorganisationers administration och behov av möteslokaler. Det vore också lämpligt att använda lokalytor till replokaler för musikgrupper, orkestrar och körer. Att låta flera föreningar ha kontor och sammanträdesrum i samma fastighet kan gagna föreningslivet och skapa möjlighet till ökad samverkan mellan föreningarna.
Fritid- och kulturnämnden anser inte att Ronneby kommun ska köpa fastigheten. En verksamhet
som den ovan beskrivna, skulle i få fall ske i förhyrda lokaler i fastigheten.
Beslut
Fritids- och kulturnämnden anser att delar av lokalerna i Sörby center skulle vara lämpliga för föreningars och studieorganisationers administration och behov av möteslokaler. Det vore också lämpligt att använda lokalytor till replokaler för musikgrupper, orkestrar och körer. Att låta flera föreningar ha kontor och sammanträdesrum i samma fastighet kan gagna föreningslivet och skapa möjlighet till ökad samverkan mellan föreningarna.
Fritid- och kulturnämnden anser inte att Ronneby kommun ska köpa fastigheten. En verksamhet
som den ovan beskrivna, skulle i få fall ske i förhyrda lokaler i fastigheten.
_____________________
Exp:

Kommunledningsförvaltningen
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2013/195
§ 100 Begäran om remissyttrande gällande förslag till ny central vaktmästarorganisation
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-08-28

Begäran om remissyttrande gällande förslag till ny central vaktmästarorganisation

2 Handling

2013-07-04

Begäran om remissyttrande gällande förslag till ny central vaktmästarorganisation,
Jonas Jönsson

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande bedömning avseende begäran om remissyttrande gällande förslag till ny central vaktmästarorganisation.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden har fått rubricerade förslag för yttrande. I ärendet ingår en utredning om
vaktmästarorganisationen inkl en nulägesbeskrivning samt ett utlåtande från en extern stödresurs.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden stöder förslaget till en organisatorisk centralisering av vaktmästare i
kommunen till Tekniska förvaltningen. En positiv faktor med förslaget är att en sammanhållen
vaktmästar-/serviceverksamhet kommer att innehålla olika specialkompetenser och synliggöra behov av kompetensutveckling inom arbetsgruppen. Sårbarheten vid frånvaro minskar och den nya
organisationen borde ge effektivitetsvinster.
Möjligheterna att samordna vaktmästarinsatserna mellan Fritid- och kulturförvaltningen och framför allt Utbildningsförvaltningen bör ge goda resultat. De materiella resurserna i form av maskiner,
fordon och redskap kan användas på ett mer effektivt sätt.
Den nya vaktmästarorganisationen kräver en tydlig arbetsledning och en stor lyhördhet mellan
Tekniska förvaltningen och övriga, berörda förvaltningar. Av dessa krävs också en noggrann
genomgång och behovsanalys när det gäller vaktmästarinsatserna. Samtidigt ger en ny organisation
möjligheter till nya, otraditionella lösningar som t ex ökat samarbete med föreningslivet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Åke Tärntoft (C) och tjänstgörande ersättare
Magnus Persson (M).
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden stöder förslaget till en organisatorisk centralisering av vaktmästare i
kommunen till Tekniska förvaltningen. En positiv faktor med förslaget är att en sammanhållen
vaktmästar-/serviceverksamhet kommer att innehålla olika specialkompetenser och synliggöra behov av kompetensutveckling inom arbetsgruppen. Sårbarheten vid frånvaro minskar och den nya
organisationen borde ge effektivitetsvinster.
Möjligheterna att samordna vaktmästarinsatserna mellan Fritid- och kulturförvaltningen och framför allt Utbildningsförvaltningen bör ge goda resultat. De materiella resurserna i form av maskiner,
fordon och redskap kan användas på ett mer effektivt sätt.
Den nya vaktmästarorganisationen kräver en tydlig arbetsledning och en stor lyhördhet mellan
Tekniska förvaltningen och övriga, berörda förvaltningar. Av dessa krävs också en noggrann
genomgång och behovsanalys när det gäller vaktmästarinsatserna. Samtidigt ger en ny organisation
möjligheter till nya, otraditionella lösningar som t ex ökat samarbete med föreningslivet.
_____________________
Exp:

Jonas Jönsson
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2013/204
§ 101 Sammanträdestider för 2014
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-07-12

Förslag till sammanträdestider för 2014

2 Handling

2013-07-12

Sammanträdestider för 2014

Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider för Fritid- och kulturnämnden för år 2014.
Torsdagen den 20 februari
Onsdagen den 19 mars
Onsdagen den 16 april
Torsdagen den 15 maj (Heldagssammanträde)
Onsdagen den 4 juni
Torsdagen den 18 september
Torsdagen den 16 oktober
Torsdagen den 13 november
Torsdagen den 4 december
Sammanträdena börjar kl 13.00 om inget annat anges.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslaget.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar fastställa sammanträdesdagar i enlighet med förslaget.
_____________________
Exp:

Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare
Kommunledningsförvaltningen
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2013/233
§ 102 Ronneby Folkteater och KPC ansöker om medel ur ungdomspotten
Beslutsunderlag
1 Handling

2013-09-09

Ny ansökan från Ronneby Folkteater och
KPC om medel ur ungdomspotten samt
ny bilaga 2, Ronneby Folkteater

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2013-09-05

Ronneby Folkteater och KPC ansöker om
medel ur ungdomspotten

3 Handling

2013-09-05

Ronneby Folkteater och KPC ansöker
om medel ur ungdomspotten, Ronneby
Folkteater

Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag avseende Ronneby Folkteaters
och KPC:s ansökan om medel ur ungdomspotten.
Sammanfattning
Föreningen Ronneby Folkteater söker 50 000 kronor ur bidragsmedel riktade till ungdomsverksamhet. Föreningen har redan inlett ett samarbete med Kulturpedagogiskt Centrum och deras dramaverksamhet för barn och ungdomar. Folkteatern skall, med hjälp av egen dramapedagog samarbeta
med KPC:s pedagoger kring dramaelevernas med de lite äldre drama/teatergrupperna. Detta för att
eleverna ska stärkas i den personliga utvecklingen och få agera på en riktig teaterscen med avancerad ljus- och ljudteknik och scenografi.
En försöksverksamhet har redan påbörjats inför hösten 2013 och Ronneby Folkteater beräknar bidragsbehovet till 50 000 kronor. Den största delen avser att täcka lönekostnader för en dramapedagog.
Årets försöksverksamhet är början på ett planerat treårigt samarbete mellan Ronneby Folkteater och
Kulturpedagogiskt Centrum.
Bedömning
Det är viktigt att dramaeleverna, när de lämnar KPC, kan fångas upp i annan liknande verksamhet.
En sådan verksamhet bör också ske i kommunens teater. Ett samarbete gynnar upplevelsen och tillväxten.
Förslag till beslut
Ronneby Folkteater beviljas ett bidrag om 50 000 kronor för sitt samarbetsprojekt med Kulturpedagogiskt Centrum för barn och ungdomar som valt att ägna sig åt drama.
Kostnaden belastar bidragskontot för ungdomsverksamhet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), Peter Lindström
(RP) och Åke Tärntoft (C).
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Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar återremitterat ärendet för vidare beredning.
_____________________
Exp:

Ronneby Folkteater
Ekonomienheten
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2013/2
§ 103 Delegationsbeslut
Sammanfattning
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
_____________________
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2013/3
§ 104 Delgivningsärenden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige § 140/2013, Fritid- och kulturnämndens äskande om att använda kvarvarande
medel från 2012 till RFID-märkning biblioteken 2013.
Kommunfullmäktige § 141/2013, Besvarande av medborgarförslag från Pernilla Törnström avseende en tränings- och tävlingsbana för dragracing samt konbana.
Kommunfullmäktige § 146/2013, Anhållan om entledigande som ledamot i Fritid- och kulturnämnden, Ann-Margreth Fransson Modliba (S), samt nyval.
Kommunfullmäktige § 155/2013, Förslag till ändring av budget 2013 med hänsyn tagen till överföring av objekt från Fritid- och kulturnämnden till Kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige § 167/2013, Taxor och avgifter - Brunnsbadet, förslag på nytt säsongskort
2013.
Kommunfullmäktige § 173/2013, Fyllnadsval efter Ann-Margreth Fransson Modliba (S), ledamot i
Fritid- och kulturnämnden. Amani El-Ali (S) är utsedd till ny ledamot i nämnden.
Bekräftelse av fullmakt mellan Ronneby kommun, Ronneby Stadsbibliotek och Posten kundtjänst.
Polismyndigheten i Blekinge län anmäler skadegörelse på entrédörrar, Kulturcentrum i Ronneby.
Polismyndigheten i Blekinge län anmäler egenmäktigt förfarande gällande Slättanäs badplats.
Polismyndigheten i Blekinge län anmäler stöld av bensin Rinkvägen 1 i Kallinge.
Polismyndigheten i Blekinge län lämnar underrättelse om beslut gällande stöld av bensin på Rinkvägen 1 i Kallinge.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokollet.
_____________________
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2013/4
§ 105 Information och rapporter
Sammanfattning
Nils Ingmar Thorell (FP) informerar nämndens ledamöter och ersättare om Arkan Asaads föreläsning om tvångsäktenskap, sett ur en mans perspektiv, som sker den 9 oktober i Aulan på Knut
Hahnsskolan.
Inbjudan till Regional konferens för uppföljning av överenskommelsen inom integrationsområdet,
måndagen den 21 oktober i Stora salen på Ronneby Brunn. Ingen ersättning utgår.
Andre vice ordförande Håkan Robertsson (S) tar hand om ordförandeklubban, då ordförande Nils
Ingmar Thorell (FP) har andra åtaganden.
Ledamot Peter Lindström (RP) informerar om ett mångkulturellt café på Kulturcentrum den 28 september 2013 samt information om F17, som har önskemål om samverkan med näringslivet angående deltidsmilitärer. Håkan Robertsson (S) informerar om visning av film om företagare som skall
flytta till kommunen.
Magnus Persson (M), Peter Lindström (RP) och Kranislav Miletic (S) informerar om sitt uppdrag
om att ha en dialog med föreningar i kommunen.
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om följande:
• Listerby Tennisklubb angående ny tennisbana i Listerby.
• Kallinge Folkets Hus och ”Freja” gällande samverkan mellan föreningar kring lokaler.
• Revisionen om Karö-Ekenäs avtal
• Återkoppling skötsel av badplatser. Träff med föreningarnas representanter.
• Olika möten gällande Kockumhallen och föreningsförutsättningar.
På gång.
• 12-15 oktober kommer 90 rugbyspelare med 25 ledare från Sverige, Norge och Danmark till
kommunen.
• 19 oktober arrangeras kval SM i rugby. 7 mannalag från ex, Kalmar, Lugi, Göteborg och
Malmö.
• 27 september möte mellan F17 och kommunen gällande crossbana Hasselstad.
• Besök i föreningarna som ansvarar för badplatser.
Åke Tärntoft ställer med instämmande av Magnus Persson och Tomas Lund en fråga till Tommy
Johansson angående igenväxande vikar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson (S), tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M), Peter Lindström (RP), Kranislav Miletic (S) och Tomas Lund (SD).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet.
_____________________
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