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Närvarolista
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Ledamöter

Lena Mahrle (L), Ordförande
Fredrik Jacobsen (M), 1:e vice ordförande
Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande
Christer Stenström (M)
Anders L Petersson (C)
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Thommy Persson (S)
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Benny Athle (S)
Thomas Lähdet (MP) § 146
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§ 135

Dnr 2017-000494 811

Kallinge Sporthall/badavdelningen anpassningsåtgärder.
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fritid- och kulturförvaltningen har ett uppdrag i samverkan med
utbildningsförvaltningen att genomföra anpassningsåtgärder i Kallinge
sporthalls badavdelning. Ärendet är inte hanterat även om det borde
handlagts våren 2015 med tanke på de behov som uttrycktes från en elev,
specialpedagog samt habilitering. Eleven har funktionsnedsättning och följs
av en ledsagare. Behoven gäller anpassning av ett omklädningsrum med
tillhörande toalett, dusch m.m. samt anpassning av dörrar, trösklar och
låssystem. (Se bilagor till handlingarna).
Bedömning
Fritid- och kulturförvaltningen tillsammans med uutbildningsförvaltningen
bedömer behovet som akut med tanke på förseningen av ärendet. Kostnaden
är preliminärt beräknad till 500 000 kr.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja ett tilläggsanslag på 500 000kr
för verkställande av anpassningsåtgärder i Kallinge sporthalls badavdelning
efter krav från funktionsnedsatt elev samt rådande lagkrav
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Catharina Christensson (S), Peter Lindström (RP),
tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S), Thomas Svensson (S)
Christer Leksell (SD) och ersättare Rickard Evaldsson (M).
Yrkanden 1
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle (L)
bifall till tjänsteförslaget med följande ändring/tillägg: summa tas bort och

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4(9)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-09-21
Fritid- och kulturnämnden

att tekniska förvaltningen får komplettera med ett korrekt kostnadsförslag till
kommunstyrelsen.
Yrkanden 2
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av ordförande Lena Mahrle (L)
och Thomas Svensson (S) att en översyn sker av anläggningen så att
anpassning för enskilda omklädningsrum/duschar sker enligt beslut i fritidoch kulturnämnden, § 193/2016.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller desamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja ett tilläggsanslag
för verkställande av anpassningsåtgärder i Kallinge sporthalls badavdelning
efter krav från funktionsnedsatt elev samt rådande lagkrav.
Att tekniska förvaltningen får komplettera med ett korrekt kostnadsförslag
till kommunstyrelsen.
Att fritid- och kulturförvaltning ges i uppdrag att göra en översyn av
anläggningen så att anpassning sker för enskilda omklädningsrum/duschar
sker enligt beslut i fritid- och kulturnämnden, § 193/2016.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 136

Dnr 2017-000483 005

Antagande av förfrågningsunderlag - Bokningssystem
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med
föreningskoordinator Cecilia Mörck.
Sammanfattning
Ett förfrågningsunderlag för inköp av ett nytt bokningssystem presenteras för
nämnden ledamöter.
Nuvarande bokningssystem som används av fritid- och kulturförvaltningen
upphör med service i början av 2018, vilket gör systemet obrukbart. Därför
måste ett nytt bokningssystem upphandlas och köpas in omgående. Ärende
är av akut karaktär, då konsekvenserna av att inte ha ett fungerande
bokningssystem i förvaltningen blir allvarliga.
Vid en förenklad upphandling måste hela avtalets omfattning räknas in.
Kostnad för inköp av nytt system estimeras till en kostnad mellan 239 400250 000 kr och drift- och servicekostnad till 101 000 kr/år.
Avtalet kommer att skrivas på 2 år med option på 1+1 år. Detta för att kunna
invänta den upphandling Ronneby kommun redan är i via SKL, men som
beräknas vara färdig först om 3-4 år.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att anta förfrågningsunderlaget och ger
fritids- och kulturförvaltningen i uppdrag att slutföra en förenklad
upphandling för ett 2-årigt avtal med option på 1+1 år.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S), Anders L Petersson (C), Peter Lindström (RP) och
tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg: att
prioriteringsordningen gällande bör och skall krav ska revideras samt att ett
förtydligande sker gällande uppföljning och poängbedömning.
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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 förfrågningsunderlaget antas med
följande tillägg att prioriteringsordningen gällande bör och skall krav ska
revideras samt att ett förtydligande sker gällande uppföljning och
poängbedömning.
Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Tomas Andersson, förvaltningschef
Mattias Küchler, handläggare
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§ 146

Dnr 2017-000336 041

Prioritering i rambudget och investeringar
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
I samband med en presentation för budgetberedningen av våra äskanden
inför nästa år, 2018, i fick fritid- och kulturnämnden i uppdra att se över sina
prioriteringar i rambudgeten.
I det förslag som beslutades i juni var posterna satta i en prioriteringsordning
som förvaltningen gjort. Det betyder i princip att nämnden beslutade
godkänna äskandena med prioriteringsordning.
Nu ligger ärendet som ett extra ärende på dagens möte. Det innebär att vissa
korrigeringar kan göra i prioriteringarna.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Teo Zickbauer (S)och tjänstgörande
ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att en revidering av materialet sker enligt
bilaga.
Att ett förtydligande sker i ökning av investeringsbidrag till föreningar, om
att dessa medel öronmärks till projekt som ska samfinansieras.
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 revideringar enligt bifogad
bilaga.
Att ett förtydligande sker i ökning av investeringsbidrag till föreningar, om
att dessa medel öronmärks till projekt som ska samfinansieras.
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Förklara paragrafen för omedelbart justerad.
________________
Exp.
Kommunstyrelsen/budgetberedningen
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