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§ 131 Dnr 2017-000010 006 

Val av justerare 

 

Teo Zickbauer (S) utses jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera dagens 

protokoll 

Ordförande Lena Mahrle (L) anmäler ett extra ärende – Att förvaltningen får 

i uppdrag att ta fram en kulturstrategi. 

Teo Zickbauer (S) anmäler följande övriga frågor: 

Brunnsvallen  

Fritidsgårdsverksamheten för gymnasiet 

Brukets målning av Kim Demåne och Flödet 

Ansökningar till bl a Boverket. 

Peter Lindström (RP) anmäler en övrig fråga – Kommunens konstregister. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till att ovanstående ärende och 

frågor tas upp på dagens sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar utse Teo Zickbauer (S) att justera dagens 

protokoll. 

Att frågorna gällande Brunnsvallen, fritidsgårdsverksamheten för gymnasiet, 

Brukets målning av Kim Demåne och Flödet, ansökningar till  

bl a Boverket och Kommunens konstregister tas upp på dagens 

sammanträde. 

________________ 
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§ 132 Dnr 2017-000480 004 

Handlingar via Ipads/platta till fritid- och 
kulturnämndens ledamöter. Information/utbildning 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Anna-Karin Sonesson och kommunsekreterare Christoffer 

Svensson informerar och visar ärendehanteringssystemet Ciceron.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Anders L 

Petersson (C), Peter Lindström (RP), Tomas Lund (SD), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD), Thomas Lähdet (MP) 

och ersättare Carina Karlsson (SD). 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack för 

informationen. 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ipads/plattor köps in till fritid- och 

kulturnämndens ledamöter och att kostnaden belastar konto 

 A 410 00 – B 641 900- C100.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att köpa in ipads/plattor till fritid- och 

kulturnämndens ledamöter och att kostnaden belastar konto 

A 410 00 – B 641 900 - C100.      

________________ 

Exp. 
SUS-enheten, Anna-Karin Sonesson 
IT-enheten, Tobias Ekberg 
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§ 133 Dnr 2017-000016 041 

Tertialuppföljning II per den 31 augusti 2017 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson och ekonom Jeanette Mauritzon 

föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Resultatet för budget 2017 visar ett prognostiserat underskott motsvarande 

1 344 tkr. Detta beroende på bl a ökade kostnader för övertagande av skötsel 

av Jernvallen sedan årsskiftet. Kostnaden kommer att belasta fritid- och 

kulturnämnden.   

Hoby sporthall har fått ökade städkostnader sedan vaktmästarorganisationen 

övergått till tekniska förvaltningen. 

De satsningar som skett på fritidsgårdsverksamheten har gett ökade 

kostnader. Även uteblivet lönebidrag på grund av ändrade regler och 

kostnaden för nystartsjobb gör att verksamheten ligger över sin budget. 

Underskottet är till viss del reglerat med kostnader för sommarens aktiviteter 

överförda till MUCF. 

Uppdraget är att vara restriktiv med OB-tillägg samt vikarietillsättning. 

Personalkostnader och rekryteringskostnader på den centrala 

administrationen ger ett underskott. 

Ökade kostnader för driften av IT-system och licenskostnader på biblioteket. 

Externa projekt inom kulturverksamheten och ungdomsverksamheten 

redovisas.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S), Benny Athle (S) och ersättare Thomas Lähdet (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att tertialrapporten noteras till dagens 

protokoll samt att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att få 

budgeten i balans.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera tertialrapport II/2017 till 

dagens protokoll samt att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag 

att få budgeten i balans.    

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
Ekonomienheten 
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§ 134 Dnr 2017-000029 821 

Jernvallen Kallinge - Ekonomisk redovisning 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En ekonomisk redovisning gällande kostnaden för Jernvallen 2017 är begärd. 

Anledningen till detta är de beslut som fattats gällande drift och underhåll av 

anläggningen. Kallinge SK sade upp överenskommelsen gällande skötsel av 

anläggningen från årsskiftet 2016/17. Ärendet snabbhanterades av 

förvaltningen som gjorde en överenskommelse med tekniska förvaltningen 

att överta driften. Kostnadsökningen, enligt tekniska förvaltningens 

bedömning, beräknades till 662 000 kr på årsbasis för drift och underhåll, 

vilket skulle motsvara 1,5 vaktmästartjänst. Fritid- och kulturnämnden 

beslutade § 25/2017 att äska medel motsvarande 1 vaktmästartjänst vilket 

skulle innebära ett tilläggsanslag på 440 000 kr. KSAU beslutade § 163 

2017-04-10 att återremittera ärendet i syfte att undersöka möjligheterna till 

fortsatt föreningsdrift av anläggningen.  

I ett mail från den 5 juli meddelar föreningen att de är villiga att drifta 

anläggningen i sin helhet med undantag av konstgräsplanen. De är också 

villiga att överta bokning av samtliga planer. Jag ska träffa föreningen vecka 

37. De ska titta på villkoren för ett övertagande från sin sida. Tekniska 

förvaltningen har fått uppdraget att se över vilka delar av en anläggning som 

är rimligt att en förening driftar och har upprättat följande lista enligt nedan:  

Värdskap och bokningar 

Yttre och inre städning samt sophantering 

Gräsklippning dock inte i avseende verksamhetsytor 

Harvning av ridbäddar samt bevattning av desamma 

Linjeritning m.m. 

Handskottning samt halkbekämpning 

Samtlig skötsel förknippat med djurhållning. 

Gällande maskinpark och utrustning bör föreningen använda sig av egen 

sådan.  

Övriga uppgifter bör enligt tekniska förvaltningen hanteras inom den 

kommunala organisationen.  (Tjänsteskrivelse 2017-08-29 tekniska 

förvaltningen. Ola Liljerum)  
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Bedömning 

Kallinge SK har de tre senaste åren drivit anläggningen och hävdar en 

muntlig överenskommelse med kommunen som skulle innebära ett årligt 

bidrag på 120 000 kr under 3 år utöver en summa på 100 000 kr för material 

och annat som hanterades direkt genom tekniska förvaltningen. Förra året 

beviljades ett bidrag på 80 000 kr som en del i en överenskommelse. I år 

kommer föreningen att kostnadsfritt kunna ha sin verksamhet på Jernvallen. 

Detta är enligt beräkning värt ca 70 000 kr för kostnadsfria lokaler samt ca 

55 000 kr för kostnadsfri planhyra. Föreningen hade enligt avtalet rätt till de 

intäkter som anläggningen genererade. Dessa ligger enligt budget på  

126 000 kr. Bedömningen är att föreningen genom åren drivit anläggningen 

till en kostnad av runt 470 000 kr. 

Ekonom Jeanette Mauritzson lämnar en redovisning av kostnaderna och 

utbetalade bidrag för Jernvallen åren 2013-2016. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar ta informationen till protokollet samt ge 

förvaltningschefen i uppdrag att enligt KSAU fullfölja processen med att se 

över förutsättningarna att teckna ett avtal med Kallinge SK rörande 

föreningsdrift.  

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Peter Lindström (RP) och tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar att ärendet noteras till dagens protokoll samt att 

förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att återkomma till 

sammanträdet i oktober 2017 med redovisning om hur ärendeprocessen 

fortskrider.   

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande.  

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 notera ärendet till dagens protokoll 

samt att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att återkomma till 

sammanträdet i oktober 2017 med redovisning om hur ärendeprocessen 

fortskrider.   

_______________ 

Exp.  
Förvaltningschef Tomas Andersson  
Kommunstyrelsens arbetsutskott. 
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§ 135 Dnr 2017-000494 811 

Omedelbart justerad 

________________ 
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§ 136 Dnr 2017-000483 005 

Omedelbart justerad 

________________ 
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§ 137 Dnr 2016-000697 800 

Intern kontrollplan 2017 - Fritid- och kulturnämnden 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har under § 235/2017 återemitterat nämndernas interna 

kontrollplaner med motiveringen, för att nämnderna i samråd med 

verksamhetsutvecklaren ska göra en översyn av de interna kontrollplanerna 

för 2017. Bland annat vem som är ansvarig respektive rapporterar till. 

I fritid- och kulturnämndens interna kontrollplan har det genomförts ändring 

under ansvarig och rapport till. Det står under ansvarig ingen namngiven 

person utan förvaltningschef och under rapport till står det nämnd.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna revidering av intern 

kontrollplan för fritid- och kulturnämnden. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
Verksamhetsutvecklare Jonas Persson 
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§ 138 Dnr 2017-000479 003 

Regelverk för bidrag, fritid- och kulturnämnden - 
Muntlig information 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck av lämnar en muntlig information och 

visar en Power Point om ärendet, regelverk för bidrag. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M), Amani El Ali (S), Peter Lindström (RP), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD) och ersättare Thomas 

Lähdet (MP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet noteras till dagens protokoll 

samt att en mindre revidering av dokumentet genomförs år 2017 och att en 

övergripande översyn av regelverket för bidrag sker under 2018.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll 

samt att en mindre revidering av dokumentet genomförs år 2017 och att en 

övergripande översyn av regelverket för bidrag sker under 2018. 

________________ 

Exp. 
Föreningskoordinator Cecilia Mörck 
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§ 139 Dnr 2017-000485 806 

Förslag till Taxor och avgifter för fritid- och 
kulturnämnden 

 

Föreningskoordinator Cecilia Mörck föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett förslag till revidering av fritid- och kulturnämndens taxor presenteras för 

ledamöterna. Revideringarna som är gjorda är markerade med röd text. 

Följande rättelse ska göras i dokumentet:  

På sidan två ska det stå Vuxen = från och med det år man fyller 21 år.  

Vid arrangemang, cuper och tävlingar ska Ronneby kommun stå som 

medarrangör och kostnaden beslutats av fritid- och kulturnämnden genom 

delegationsordningen. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo 

Zickbauer (S), Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S), Thomas Svensson (S), Christer Leksell (SD), ersättarna Rickard 

Evaldsson (M), Thomas Lähdet (MP) och Carina Karlsson (SD). 

Yrkanden 

Fredrik Jacobsen (M) yrkar att under punkt 1:14 att entré bad och åkavgift 

rutschkana slås ihop samt att justera upp entréavgiften så att den täcker 

ökande driftskostnader på 250 000 kr. 

Christer Leksell (SD) yrkar att årskorten i Skärsjön och Galtsjön ska kosta 

lika mycket, Årskort i Galtsjön och Skärsjön höjs till 400 kr för ungdom och 

till 1 000 kr för vuxna. 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet bordläggs till nästa 

sammanträde i oktober 2017.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på om ärendet ska avgöras 

på dagens sammanträde eller bordläggas och finner att ärendet ska 

bordläggas.  
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet i 

oktober 2017. 

________________ 

Exp. 
Föreningskoordinator Cecilia Mörck 
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§ 140 Dnr 2017-000310 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2017 Dans i Blekinge 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Föreningen Dans i Blekinge har ansökt om arrangemangsbidrag på 15 000 kr 

för projektet The Silver Bullet.  

Projektet består av workshops samt en publik visning och genomförs av 

KLO Productions. Projektet går ut på att deltagarna ska få bearbeta och få 

utlopp för oförrätter. Samtalet kommer utvecklas genom fysiskt 

undersökande med hjälp av en koreograf. Man kommer också att använda 

serietecknande för att gestalta dessa oförrätter.  

Föreningen är registrerad som ideell förening i Ronneby. Föreningen Dans i 

Blekinge är inte öppen för alla, utan för att bli medlem måste man uppfylla 

vissa krav. Man har inte angett hur många medlemmar som är mellan 7-25 år 

och för närvarande är ingen medlem bosatt i Ronneby kommun. Det finns 

ingen av föreningen kontinuerlig verksamhet i Ronneby kommun.  

Ordförande och kassör i föreningen är samma personer som driver KLO 

Productions som ska genomföra projektet.  

Ordförande i föreningen är en av de dansare man ansöker om arvode för i 

projektet.  

Bedömning 

Föreningen Dans i Blekinge är inte öppen för alla, utan för att bli medlem 

måste man uppfylla vissa krav. Man har inte angett hur många medlemmar 

som är mellan 7 -25 år och för närvarande är ingen medlem bosatt i 

Ronneby. 

Föreningen är registrerad som ideell förening i Ronneby och i Karlskrona. 

Ordförande och kassör i föreningen är samma personer som driver KLO 

Productions som ska genomföra projektet.  

Ordförande i föreningen är en av de två dansare man i projektbudgeten söker 

arvode för.  
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Förslag till beslut 

Ansökan om ett arrangemangsbidrag beviljas ej Dans i Blekinge med 

hänvisning till fritid- och kulturnämndens allmänna bestämmelser 1.1.1 om 

att en bidragsberättigad förening ska bedriva verksamhet i Ronneby 

kommun. Projektet The Silver Bullet är att betrakta som ett enstaka 

evenemang och inte kontinuerlig föreningsverksamhet.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till presenterat tjänsteförslag.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Dans i Blekinges ansökan om ett 

arrangemangsbidrag med hänvisning till fritid- och kulturnämndens 

allmänna bestämmelser 1.1.1 om att en bidragsberättigad förening ska 

bedriva verksamhet i Ronneby kommun. Projektet The Silver Bullet är att 

betrakta som ett enstaka evenemang och inte kontinuerlig 

föreningsverksamhet. 

________________ 

Exp. 
Dans i Blekinge 
Föreningskoordinator Cecilia Mörck 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 141 Dnr 2017-000464 805 

Ansökan om bidrag till idrottsgalan 2018 Blekinge 
Idrottsförbund 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Blekinge Idrottsförbund söker arrangemangsbidrag på 25 000kronor till att 

arrangera Idrottsgala 2018. Galan arrangeras i Blekinge Convention Center, 

Ronneby Brunn fredagen 2/2. Det är tionde året galan arrangeras. Ronneby 

Kommun kommer att presenteras som samarbetspartner samt erbjudas 8 

platser till galan.  

Bedömning 

Enligt fritid- och kulturnämndens allmänna bidragsbestämmelser, under 

punkt 1.1.2 är krets- och samorganisationer ej bidragsberättigade. 

Ingen annan kommun i Blekinge ger bidrag till galan. (se bilaga till 

handlingarna. 

Fritid- och kulturnämnden har tidigare beviljat 120 000kronor till SISU 

Idrottsutbildarnas projekt ”Framtidens Idrottsförening, som är ett 

samverkansprojekt med Blekinge Idrottsförbund.  

Förslag till beslut 

Blekinge Idrottsförbund beviljas ej arrangemangsbidrag till Idrottsgalan 

2018 med hänvisning till fritid- och kulturnämndens allmänna bestämmelser 

enligt gällande bidragsregler, punkt 1.1.2. 

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik 

Jacobsen (M) Peter Lindström (RP), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S) Christer Leksell (SD) och ersättare Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Fredrik Jacobsen 

(M) och Christer Leksell (SD) bifall till presenterat tjänsteförslag.   

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av den socialdemokratiska 

gruppen och Peter Lindström (RP) bifall till Blekinge Idrottsförenings 

bidragsansökan om 25 000 kr.  
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Propositionsordning 

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

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordförande Lena Mahrles (L)  

m fl yrkande.  

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkännes: 

Ja-röst för bifall till tjänsteförslaget om avslag på ansökan 

Nej-röst för avslag på tjänsteförslaget.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas sex (6) ja-röster och sju (7) nej-röster, 

således bifalles Teo Zickbauer (S) m fl yrkande. 

Hur ledamöterna röstat redovisas nedan: 

Namn: Ja Nej 

Lena Mahrle (FP) X  
Fredrik Jacobsen (M) X  
Teo Zickbauer (S)  X 
Christer Stenström (M) X  
Anders L Petersson (C) X  
Peter Lindström (RP)  X 
Amani El Ali (S) 
Catharina Christensson (S) 

 X 
X 

Tomas Lund (SD) X  
Thommy Persson (S) tj. ers.  X 
Thomas Svensson (S) tj. ers  X 
Benny Athle (S) tj. ers.  X 
Christer Leksell (SD) tj. ers X  

Summa: 6 7 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Blekinge Idrottsförbund ett 

arrangemangsbidrag om 25 tkr för Idrottsgalan 2018. 

Reservation 
Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Christer Stenström (M), Tomas 

Lund (SD), Christer Leksell (SD). 

________________ 

Exp. 
Blekinge Idrottsförbund 
Föreningskoordinator Cecilia Mörck 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 142 Dnr 2017-000013 809 

Information & Rapporter  

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Etablering av Stadsmuseum - Kommunstrateg Anders Engblom arbetar med 

ärendet. 500 tkr är äskat i budget 2018 för att ta fram en vision och ett 

styrdokument för ett framtida stadsmuseum. 

Säkerhet/tillgänglighet Sporthallen Ronneby – Det har kommit signaler att 

det hänt incidenter i sporthallen. Ett ”Husråd” är bildat och berörda är 

representerade, kommunen, föreningar, skolan samt städ. Knut Hahnsskolan 

har infört passerkort för sina elever. 

Studieförbundets lokaler i Folkteatern - Studieförbundet har deponerat hyra 

hos länsstyrelsen då det ansett att hyresuppsägning av deras lokal ej var 

giltig. Ärendet är löst, kommunen efterskänker hyran till studieförbundet, 

som har hittat en ny lokal för sin verksamhet. 

Kommunens konstregister – Ett nytt konstregister kommer att köpas in, 

Sofie. Nyanställd personal kommer att ha hand om detta. Rutiner vid flytt av 

konstverks ska uppdateras. Ny information i ärendet kommer på 

sammanträdet i oktober 2016. 

Ansökningar till Boverket/Allmänna arvsfonden – Ansökning om medel när 

det gäller större renoveringar sker i samråd med tekniska förvaltningen. 

Viktigt att bevaka Boverkets hemsida för att kunna ta del av statliga medel. 

Bruket målning, Kim Demåne – Väggen på Bruket håller på att målas av 

Kim Demåne. Ur säkerhetssynpunkt har målningen utförts av honom själv. 

När det gäller Flödet så kommer målning att ske under 2018. 

Brunnsvallen och mötesplats för gymnasieungdomar – Det fanns inga 

behovsanalyser med när ärendena presenterades för KS/AU. Ny rutin är att 

allt material som varit med på fritid- och kulturnämnden skickas vidare. 

Thommy Persson (S) efterlyser behovsanalyser för Soft Center Arena   

(fd Kockumhallen),  och Lugnevi. 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) påtalar att behovsanalysen gällande mötesplats 

för gymnasieungdomar inte är tillräckligt fullödig. En komplettering av 

behovsanalysen ska genomföras till budgetberedningen 2017-09-26.  

  



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(28) 
2017-09-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Deltar i debatten 

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

Stenström (M), Catharina Christensson (S), Anders L Petersson (C), Peter 

Lindström (RP) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att information noteras till dagens 

protokoll, att ny information om konstregistret kommer på sammanträdet i 

oktober 2017 och att en komplettering av behovsanalysen för mötesplats för 

gymnasiet genomförs till budgetberedningen 2017-09-27.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagens 

protokoll. 

Att ny information om konstregistret redovisas på sammanträdet i oktober 

2017. 

Att en komplettering av behovsanalysen gällande mötesplats för 

gymnasieungdomar genomförs till budget beredningen 2017-09-26. 

Protokollsanteckning 
Thommy Persson (S) lämnar följande protokollsanteckning: 

Behovsanalysen för Brunnsvallen, som sitter i en pärm och presenteras 

samma dag som fritid- och kulturnämnden har sitt sammanträde, var 

undermålig och ej relevant. Innehöll också felaktigheter. Ingen hänsyn hade 

tagits till den behovsanalys som berörda klubbar själva gjort och som 

lämnats in till fritidskontoret i god tid.  

________________ 

Exp.  
Förvaltningschef Thomas Andersson     



 

Fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(28) 
2017-09-21  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 143 Dnr 2017-000012 002 

Delegationsärende  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet.  

Delegationsbeslut 2017-09-06 Saxemara IF beviljas ett investeringsbidrag 

om 3 000 kr till röjsåg/trimmer. 

Delegationsbeslut 2017-09-08- Fri kopiering för marknadsföring för 

föreningar – Enligt förslag kan föreningar från verksamhetsåret 2018 inte 

söka kopieringsbidrag, utan istället ska den posten redovisas i ansökan för 

arrangemangsbidrag. 

Delegationsbeslut 2017-09-15 – Aspan - Kostnaden som står i avtalen för 

2017 ska gälla. Detta innebär att kompletterade fakturor annulleras. Inga 

kontrakt ska skrivas med hyresgästerna för 2018 innan ny taxa är fastställd.  

Delegationsbeslut 2017-09-18 Öljehults samhällsföreningen beviljas ett 

bidrag om 4 800 kr som kommer att tas ut lov- och lägerbidraget då 

arrangemanget dels vänder sig till barn och ungdomar och infaller under 

höstlovet. 

Delegationsbidrag 2017-09-18 – Backaryds samhällsförening beviljas ett 

bidrag om 2 750 kr, vilket utgör 50 % i bidrag till det beräknade underskottet 

för arrangemanget. 

Teo Zickbauer (S) tar upp frågan gällande Aspan, varför taxan inte 

överensstämmer med KF:s fattade beslut. 

Förvaltningschef Thomas Andersson svarar att avtalen var påskrivna när KF 

fattade beslut i ärendet om taxa. Beslut kan inte gälla retroaktivt.      

Deltar i debatten 

Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Anders L 

Petersson (C) och Peter Lindström (RP). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delegationsbesluten noteras till dagens 

protokoll.  

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 notera delegationsbesluten till dagens 

protokoll.  

________________ 
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§ 144 Dnr 2017-000011 800 

Delgivningsärende mm  

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärenden cirkulerade under mötet. 

Sponsringspolicy för Ronneby kommun, fastställd av kommunfullmäktige 

2017-03-30, § 111. 

Behovs- och kostnadsanalys av omklädningsbyggnad på Brunnsvallens 

idrottsplats, Per Engkvist. 

Behovsanalys gällande mötesplats för unga vuxna i Ronneby, Johan 

Gustavsson. 

Redovisning av ansökningar aktivitetsstöd period 2 = Våren 2017:s 

aktiviteter. 

Protokollsutdrag: 

KS/AU § 425/2017 – Äskande om medel till ny omklädningsbyggnad på 

Brunnsvallens idrottsplats. 

KS/AU § 426/2017 – Äskande om tilläggsanslag till Drogfri verksamhet – 

mötesplats gymnasiet. 

KF § 251/2017 – Fyllnadsval efter entledigande som ledamot i fritid- och 

kulturnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige, Johan Svedberg (S). 

KF § 252/2017 – Fyllnadsval efter entledigande från uppdraget som ersättare 

i fritid- och kulturnämnden, Åsa Cederberg (S).    

KF § 284/2017 – Besvarande av medborgarförslag – 

Fritidsgård/aktivitetsanläggning i Kallinge centrum, Flisevägen 1. 

KF § 287/2017 – Besvarande av medborgarförslag – Måla Brunnsvallen röd 

för att visa stolthet över stadens idrottsklubbar. 

KF § 292/2017 – Återrapportering av KF-beslut som lett till uppdrag april 

2017. 

Ärendelogg 2017-09-20.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsärende mm noteras till 

dagens protokoll. 
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Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delgivningsärende mm till 

dagens protokoll. 

________________ 
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§ 145 Dnr 2017-000014 809 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ordförande Lena Mahrle (L) tar upp ett extra ärende: Att ge fritid- och 

kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en kulturstrategi.   

Strategin ska syfta till en god samordning av kultursatsningar. Kulturella och 

konstnärliga inslag ska bidra till att stärka kommunens identitet. 

Strategin ska tas fram med tydliga inslag av medborgardialog och dialog 

med kulturproducenter, kreativa näringar, akademier och övriga näringsliv. 

Strategin ska vara klar innan halvårsskiftet 2018.  

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till extra ärendet.  

Propositionsordning 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ge fritid- och kulturförvaltningen i 

uppdrag att ta fram en kulturstrategi enligt ovan nämnda intentioner och att 

den ska presenteras innan halvårsskiftet 2018. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 145   Dnr 2017-000336 041 

Omedelbart justerad. 

________________ 

 


