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§ 42

Dnr 2018-000013 006

Val av justerare
Sammanfattning
Teo Zickbauer (S) utses jämte ordförande Lena Mahrle (L) att justera dagens
protokoll.
Ordförande Lena Mahrle (L) redovisar att det inkommit två extra ärenden till
dagen sammanträde, Dataskyddsombud, ärendet ska vara kommunledningsförvaltningen tillhanda senast den 18 maj och fritid- och kulturnämnden har
sitt sammanträde den 22 maj. Johannishus Ryttarförening, ansökan om
förskott på föreningsbidrag.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att Teo Zickbauer (S) utses som justerare
och att ärendena Dataskyssombud och Johannnsihus Ryttarförenings
ansökan behandlas 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 att utse Teo Zickbauer (S) att justera
dagens protokoll samt att ärendena Dataskyddsombud och Johannihus
Ryttarförenings ansökan behandlas på dagens sammanträde.
________________
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§ 43

Dnr 2018-000021 808

Redovisning och överenskommelse med SISU 2018.
Patrik Nilsson, Blekinge Idrottsförbund/SISU presenterar sig och visar en
Power Point presentation över SISU:s verksamhet. Presentationen kommer
att sändas ut till ledamöterna.
Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) ställer följande fråga: ”Vad har
gjorts för att komma tillrätta med problemet med att Ronneby kommun
subventionerat SISU dubbelt? Delas att detta undviks i framtiden och ev
återbetalningskrav på felaktiga utbetalningar.
Patrik Nilsson SISU svarar att deras utbildningar mm är i första hand är
kostnadsfria, däremot när det gäller föreläsningar med inbjudna föreläsare
kan det uppstå en mindre kostnad för föreningarna.
Ordförande Lena Mahrle (L) framför sitt och övriga ledamöters tack för en
givande information.
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsamman med
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck
Sammanfattning
Årligen tecknas en överenskommelse med SISU Idrottsutbildarna för att
reglera samarbetet mellan SISU och kommunerna i Blekinge.
Överenskommelsen innebär att SISU får ett bidrag av fritid- och
kulturförvaltningen mot en motprestation som två gånger per år ska
redovisas till förvaltning och nämnd. Den beviljade summan för 2017 var
120 000 kr.
Bedömning
Överenskommelsen för 2017 ligger till grund för den framarbetade
överenskommelsen för 2018.
Fritid- och kulturförvaltningen bedömer att det är rimligt att ligga kvar på
samma bidragsnivå som 2017 samt i stort samma innehåll i avtalet.
Genomförda aktiviteter under 2017 har redovisats och bifogas.
Det har framkommit att idrottsföreningar söker och fått beviljat av
kommunens ledarutbildningsbidrag för kurser som SISU Idrottsutbildarna
utför. Detta innebär i praktiken att Ronneby kommun två gånger
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subventionerar SISUs verksamhet, dels genom den årliga
överenskommelsen, dels genom ledarutbildningsbidraget.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna föreslagen överenskommelse
och därigenom bevilja ett bidrag till SISU Idrottsledarna ett bidrag på
120 000 kr
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Amani El Ali Mazloum (S), ersättaren
Thomas Svensson (S) och Eva-Britt Brunsmo (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget om
godkännande av överenskommelsen med SISU Idrottsutbildarna.
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 den föreslagna
överenskommelsen och därigenom bevilja ett bidrag till SISU Idrottsledarna
om 120 000 kr.
________________
Exp.
Patrik Nilsson, SISU Idrottsutbildarna
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 44

Dnr 2018-000130 800

Utbildning i Barnkonventionen
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder föredrar ärendet.
Sammanfattning
En utbildning i Barnkonventionen ska genomföras av fritid- och
kulturnämnden. Utbildningen syftar till att ge ökad kunskap om barnets
rättigheter och ökad förståelse för hur personal och verksamhet kan
arbeta praktiskt med konventionen.
Sverige har anslutit sig till Barnkonventionen. Det finns en nationell strategi
för att stärka barnets rättigheter och många kommuner, landsting och
regioner har fattat beslut om att arbeta utifrån Barnkonventionen. Politiker,
chefer och medarbetare bär ett gemensamt ansvar för att alla barn i Sverige
får sina rättigheter tillgodosedda.
I januari 2020 förväntas Barnkonventionen bli lag i Sverige. Den
barnrättighetsutredning som genomförts lägger stor vikt vid att vuxna bättre
ska ta hänsyn till barnets bästa och barnets rätt till delaktighet och inflytande.
Utredaren föreslår också ett kunskapslyft om konventionens praktiska
tillämpning. Som stöd för detta finns webbutbildningen Barnkonventionen –
från teori till praktik.
Utbildningen består av sju delar med olika fokus. För att få helheten i
utbildningen är det viktigt att börja med del 1 och sedan gå vidare med del 2
och så vidare. Hur lång tid den tar beror till stor del på hur arbetsgruppens
samtal och reflektioner ser ut. Varje del består av max 10 minuter rörlig bild
som följs av frågor att reflektera tillsammans kring








Del 1 - Introduktion
Del 2 - Kunskap
Del 3 - Historik
Del 4 - Artiklarna
Del 5 - Perspektiv
Del 6 - Tillämpning
Del 7 - Från ord till handling

Varje del bygger på rörlig bild som inkluderar en dialogfråga vilken
gruppen samtalar kring.
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En länk till handlingarna kommer att sändas ut till alla ledamöter
På sammanträdet den 19 juni 2018 är en del av förmiddagen avsatt för
utbildning i Barnkonventionen.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden genomför
utbildning i Barnkonventionen.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att genomföra utbildning i
Barnkonventionen enligt ovanstående redovisning.
________________
Exp.
Ledamöter och ersättare i fritid- och kulturnämnden
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder
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§ 45

Dnr 2018-000191 800

Lupp-enkäten - redovisning
Ett förslag väcks om att ärendet flyttas över till sammanträdet i maj 2018.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet flyttas fram till sammanträdet
den 22 maj 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 flytta över ärendet, Lupp-enkäten, till
sammanträdet den 22 maj 2018.
________________
Exp.
Folkhälsosamordnare Sofie Ceder
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§ 46

Dnr 2018-000121 041

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Riktvärdet ligger på en förbrukning om 25 % och förvaltningen ligger något
under detta värde. Sommaren kommer ev att generera högre kostnader.
Avskrivningar gällande Soft Center Arena och reningsanläggning i Kallinge
simhall är genomförda.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamot Ronny Pettersson (V) och
tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att den ekonomiska
redovisningen/anslagsförbrukningen noteras till dagens protokoll.
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 den ekonomiska
redovisningen/Anslagsförbrukningen till dagens protokoll.
________________
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§ 47

Dnr 2018-000079 806

Taxor & Avgifter, fritid- och kulturnämnden
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck och förvaltningschef
Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade att under § 22/2018 att återremittera ärendet till
fritid- och kulturnämnden i syfte att arbeta fram en ny tydligare och mer
transparant taxekonstruktion.
Ett helt nytt sätt förslag till taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden
presenteras enligt beslut under fritid- och kulturnämnden § 28/2018.
Frågorna som ställdes till ledamöterna var:
*Uppnår vi större rättvisa mellan olika idrotter för barn och ungdomar?
*Är det tydliga regler för fakturabetalning kopplat till tillgång till
anläggningarna?
*Internhyra – idag nolltaxa – Framtiden?
De synpunkter som framfördes var om tiden för bokning av lokaler skulle
ses över och att föra en dialog med föreningarna och att en översyn av
regelverket skulle genomföras.
Under dagens diskussioner som förs kommer flera frågor fram gällande taxor
för Ronneby Folkteater, Brunnsbadet, husvagnsuppställning Aspan och
Saxemara, Ekenäs camping mm.
De gamla taxorna som fritid- och kulturnämnden fattade beslut om under
§ 167/2017 bör bifogas ärendet för att visa vilka förändringar som är
föreslagna samt även den konsekvensbeskrivning som anläggningsansvarige
Peter Nilsson tagit fram.
När det gäller taxorna för Ekenäs camping så är de reglerade genom ett avtal
med Ronneby Handbollsklubb.
Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) påtalar att på fritid- och
kulturnämndens möte 2017-11-23 beslöts enligt SD Ronneby yrkande. Att
EJ baka in åkaavgiften för vattenrutschbanan i entré & apos avgiften. Mötet
beslöt med röstsiffrorna 8-5 att även fortsättningsvis ta ut en separat
åkaavgift med 50 kr och att entréavgiften skall vara 60 kr för vuxna och
30 kr för ungdom 13-25 år. Varför riva upp detta beslut nu?
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Vi anser det orimligt att tvinga en pensionär som vill gå till badet med sian
barnbarn att betala för denne extra avgift.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Peter Lindström (RP), Rose-Marie
Leksell (SD), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Christer
Leksell (SD).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att ärendet noteras till dagens protokoll
samt att ärendet återaktualiseras på sammanträdet den 22 maj 2018. Att de
gamla taxorna och konsekvensbeskrivning gällande Brunnsbadet ska bifogas
ärendet.
Christer Leksell (SD) yrkar på att beslutet som togs i detta ärende
2017-11-23 kvarstår.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller ordförandens yrkande.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera ärendet till dagens protokoll
samt att ärendet återaktualiseras på sammanträdet den 22 maj 2018.
Att de gamla taxorna och konsekvensbeskrivning gällande Brunnsbadet ska
bifogas ärendet.
________________
Exp.
Cecilia Mörck, föreningskoordinator/handläggare
Peter Nilsson, anläggningsansvarig
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§ 48

Dnr 2017-000085 805

Ansökan om föreningsbidrag Ronneby Folkets Hus
förening upa
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby Folkets Hus förening u.p.a har den 21 februari 2017 inkommit med
en ansökan om 9 700 kronor i föreningsbidrag. Beloppet är avsett att täcka
föreningens del av kostnaden för det systematiska brandskyddsarbetet som
genomfördes under senare delen av 2016.
Föreningen bedriver uthyrning av lokaler till föreningar och enskilda i
förhyrda lokaler på Västra Torggatan 1 i Ronneby.
Bedömning
Investeringsbidraget avser att ekonomiskt stödja inköp av kapitalvaror och
andra inventarier, samt uppförande av, ny-, om- eller tillbyggnad av
anläggning/lokal eller periodiskt underhåll av anläggning/lokal.
För att vara aktuell för bidraget krävs att projektet inte får ha påbörjats innan
beslut om beviljande av bidrag lämnats. Detta framgår i
bidragsbestämmelserna för föreningar under punkt 9.2- Villkor för
investeringsbidrag.
Ansökan om investeringsbidrag lämnades in efter avslutat projekt, varför rätt
till bidrag enligt ansökan saknas.
Ronneby kommun beklagar hanteringen av ansökan på så vis att beslut borde
fattats tidigare.
Ärendet återremitterades från presidiesammanträdet i december månad 2017
för att utreda vem som ska bära kostnaderna. Denna fråga har utretts
gällande mail korrespondensen med tekniska förvaltningen.
Av denna bilaga framgår att det är fastighetsägaren som ska bära de
kostnader som föreningen söker investeringsbidrag för.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå Ronneby Folkets Hus förening
u.p.a ansökan om investeringsbidrag med hänvisning till att ansökan
lämnades in efter avslutat projekt.
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Även om ansökan hade lämnats in i tid hade beslutet blivit ett avslag
eftersom det inte är föreningen som ska bära de kostnader man söker bidrag
för utan tekniska förvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
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 Ronneby Folkets Hus förening
u.p.a ansökan om investeringsbidrag med hänvisning till att ansökan
lämnades in efter avslutat projekt.
Även om ansökan hade lämnats in i tid hade beslutet blivit ett avslag
eftersom det inte är föreningen som ska bära de kostnader man söker bidrag
för utan tekniska förvaltningen.
________________
Exp.
Ronneby Folkets Hus förening upa
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§ 49

Dnr 2018-000042 805

Ansökan om föreningsbidrag 2018 Dans i Blekinge
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet
tillsammans med förvaltningschef Thomas Andersson.
Sammanfattning
Föreningen Dans i Blekinge har ansökt om bidrag på 15 000kr för projektet
Sommardans i Blekinge.
Sommardans i Blekinge är ett feriejobb i tre veckor för ungdomar i Blekinge
län och drivs av den ideella föreningen Dans i Blekinge. Syftet med projektet
är bland annat att sprida kunskap om samtida dans. Målet är bland annat att
skapa fler arbetstillfällen för de professionella dansare som finns i Blekinge.
Från redovisningen Sommardans Blekinge 2017 kan man utläsa:
Man erbjöd 27 platser för ungdomar och 12 platser blev tillsatta efter
audition. Tre dansare kom från Ronneby.
14 föreställningar, 3st/dag och per kommun hölls.
Föreningen konstaterar att färre ungdomar söker till projektet och det får
konsekvensen att även färre fortsätter att dansa efter projektets slut. Under
hösten 2017 ska föreningen undersöka varför det förhåller sig så genom att
få feedback från ungdomarna samt stärka relationerna med länets
dansföreningar och dansskolor.
Ungdomarnas ferielöner inkluderas inte i projektansökan, utan de ska
kommunerna själva stå för.
I övrigt kan man sammanfatta:
Föreningen är registrerad som ideell förening i Ronneby och i Karlskrona.
Föreningen är inte öppen för alla, utan för att bli medlem måste man uppfylla
vissa krav.
Föreningen har 10 betalande medlemmar och hade verksamhetsåret 2017, 14
anställda.
För projektet Sommardans i Blekinge ansöker man om 135 000kr i
personalkostnader fördelat på 5 tjänster, varav föreningens ordförande och
kassör står som avlönade projektledare respektive ekonom/ producent. I
ansökan anger man att koreografiassistenttjänsten i första hand ska utlysas
bland föreningens medlemmar.
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Projektets personalbudget har sedan 2017 ökat med 41 700kr, vilket bla går
till ytterligare en projektledare samt att man höjt lönerna för
ekonomi/producent och koreografassistent men antalet platser man erbjuder
ungdomar ökar bara med 3 stycken.
Föreningen har inte återkopplat om varför färre ungdomar söker sig till
projektet.
Bedömning
På flertalet punkter uppfyller inte föreningen Dans i Blekinge fritids- och
kulturnämndens grundläggande regler och kriterier för bidrag om att vara en
bidragsberättigad förening. Exempelvis är föreningen inte öppen för alla och
föreningens verksamhet är inte ideell.
Av de sökta medlen går endast 18 % till verksamhet och resterande 82 % till
personalkostnader, vilket motsäger att det är en ideell förening när flera av
de anställda i projektet är medlemmar i föreningen.
Dans är en prioriterad konstform, men de kommunala bidragen ska endast
beviljas till ideella föreningars verksamhet och inte till att täcka anställdas
löner.
Förslag till beslut
Ansökan om ett bidrag beviljas inte Dans i Blekinge med hänvisning till
fritid- och kulturnämndens grundläggande regler och kriterier för bidrag om
att vara en bidragsberättigad förening.
Ansökan beviljas med 3 000kr, villkorat till att användas för projektets
verksamhetskostnader.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M) Anders L Petersson (C), Ronny Pettersson (V) och
tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Fredrik Jacobsen (M) yrkar med instämmande av Lena Mahrle (L) att
föreningen beviljas ett bidrag om 15 000 kr.
Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslag nr 2 två om bifall till
3 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredriks Jacobsens (M) yrkande
om bifall till 15 000 kr.
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Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för bifall till Teo Zickbauers (S) yrkande om 3 000 kr.
Nej-röst för bifall till Fredrik Jacobsens (M) yrkande om 15 000 kr.
Omröstningsresultat
Eftre företagen omröstning redovisas åtta (8) ja-röster och fyra (4) nej-röster,
således bifalles tjänsteförslag nr två. Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:
Namn:
Lena Mahrle (L)
Fredrik Jacobsen (M)
Teo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Amani El Ali Mazloum (S)
Kranislav Miletic (S)
Catharina Christensson (S)
Ronny Pettersson (V)
Rose-Mari Leksell (SD)
Åke Tärntoft (C) tj ers
Thommy Persson (S) tj ers.
Christer Leksell (SD) tj. ers
Summa:

Ja

Nej
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
8

4

Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Sommardans i Blekinge ett
bidrag om 3 000kr, villkorat till att användas för projektets
verksamhetskostnader.
Ordförande Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Christer Stenström (M)
och Åke Tärntoft (C) reserverar sig till förmån för Fredrik Jacobsens (M)
yrkande.
________________
Exp.
Sommardans i Blekinge
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 50

Dnr 2018-000173 805

Ronneby Musikvänner - Ansökan om
arrangemangsbidrag, Castell Magnussons Kvintett och
Karlskrona kammarmusikorkester
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet.
Sammanfattning
Ronneby Musikvänner söker i samverkan med Ronneby Musikförening ett
bidrag på 25 300kr för en konsert med Castell Magnusson kvintett och
Karlskrona kammarmusikorkester. En musikaliskt gränsöverskridande
konsert mellan folkmusik, jazz och kammarmusik.
Konserten kommer att hållas på Folkteatern 2018-05-06 klockan 17.00.
Budget:
Utgifter
Arvoden
Teknik(Folkteatern)
Marknadsföring
Lokalhyra
STIM
Summa:

17 000kr
7 000kr
8 000kr
Enligt av kommunen fastställd taxa.
300kr
32 300kr

Inkomster
Entré
Musik i Blekinge
Summa:

7 000kr
avvaktar kommunens beslut, men är positiva
7 000kr

Bedömning
Det är positivt att två av kommunens föreningar vill samarbeta kring ett
arrangemang.
Det finns ingen specificering eller offert för de 8 000kr i marknadsföring.
Inte heller finns det en specificerad offert från Folkteatern för tekniken. I
ansökan står Folkteatern som samarrangör, men de har hoppat av samarbetet.
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar 15 500kronor i arrangemangsbidrag till
Ronneby Musikvänner som i samverkan med Ronneby Musikförening söker
för konsert med Castell Magnusson kvintett och Karlskrona
kammarmusikorkester.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Teo
Zickbauer (S) och tjänstgörande ersättare Åke Tärntoft (C).
Yrkanden
Fredrik Jacobsen (M) yrkar med instämmande av Lena Mahrle (L) att
föreningen får 12 650 kr i bidrag.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande mot
tjänsteförslaget och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller Fredrik
Jacobsens (M) yrkande.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar 12 650 kr i arrangemangsbidrag till
Ronneby Musikvänner som i samverkan med Ronneby Musikförening söker
för konsert med Castell Magnusson kvintett och Karlskrona
kammarmusikorkester.
________________
Exp.
Ronneby Musikvänner
Ronneby Musikförening
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 51

Dnr 2018-000169 800

Projektbeskrivning-Sommarläsning
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet.
Sammanfattning
Selma Palmgren 15 år, och Elisa Andersson 16 år går årskurs 9 på
Snäckebacksskolan. De söker 8 000kr för ett ungdomsprojekt,
”Sommarläsning”.
Projektidén är att under fyra sommarveckor erbjuda högläsning för barn i
åldrarna 2-6 år på de olika biblioteken i kommunen. Planen är att läsa ett entimmaspass med paus för fika, per bibliotek i veckan. Gratis buss för
ungdomar i sommar gör att ungdomarna transporterar sig så mycket det är
möjligt med buss, i övriga fall kör de moped. De hoppas på runt tio barn per
lästillfälle, vilket teoretiskt under fyra veckor skulle innebära att ha högläst
för cirka 240 barn. Böcker lånar de från de olika biblioteken så inga inköp är
aktuella. En bok de gärna vill använda är Ronneby-bördiga författaren
Emma Karinsdotters bok Lisbet och sambakungen.
Budget:
Fika och bensin
1 000kr
Ferielön: 24H läsning+12H förberedelse/ transport= 36Hx 2 pers = 72H
72H x 90kr/h =
6 480kr
Oförutsedda utgifter
520kr
Summa:
8 000kr
Bedömning
Ungdomsprojektet ”Sommarläsning” ger två ungdomar, som är för unga att
söka kommunens feriejobb, möjlighet till meningsfull sysselsättning.
Projektet kommer även många barn till glädje. En kort redovisning på hur
projektet gick är av intresse för fortsatta satsningar.
Kommunens feriejobb är öppna för dem som fyllt 17 år och de har en timlön
på 60kr. En timlön på 90kr, som projektbudgeten anger är i kommunen hög
för någon som inte fyllt 17år. Däremot tar projektägarna ett större ansvar, då
de både planerar och genomför projektet. Därför förordas att timlönen blir
60kr, vilket skulle innebära en ferielönskostnad för två personer på 4 320 kr
och en total projektbudget på 5 840kr.
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Det kan konstateras att det måste tydliggöras vem som har arbetsgivar- och
arbetsmiljöansvaret, då det är flickorna själva som är projektägare och de är
inte myndiga.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar 5 800kr till ungdomsprojektet
”Sommarläsning” till Selma Palmgren och Elisa Andersson. Projektet ska
efter avslut skicka in en kort redovisning på hur projektet fungerat, hur
många barn som deltog och vilka erfarenheter man gjort av projektet.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V) och ersättare Thomas Svensson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) m fl yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg:
att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att kontakta Selma
Palmgren och Elisa Andersson för att se över hur deras
anställningsförhållande ska se ut när det gäller arbetsgivaransvar,
försäkringsfrågor mm i samklang med regler och reglementen.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 5 800kr till ungdomsprojektet
”Sommarläsning” till Selma Palmgren och Elisa Andersson. Projektet ska
efter avslut skicka in en kort redovisning på hur projektet fungerat, hur
många barn som deltog och vilka erfarenheter man gjort av projektet.
Att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att kontakta Selma
Palmgren och Elisa Andersson för att se över hur deras
anställningsförhållande ska se ut när det gäller arbetsgivaransvar,
försäkringsfrågor mm i samklang med regler och reglementen samt att
återkomma med en redovisning hur ärendet avlöpt.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
Selma Palmgren
Elisa Andersson
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§ 52

Dnr 2018-000058 800

Skrivelse från Paving Path angående beslut i FoK
2017-02-07
Föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck föredrar ärendet.
Sammanfattning
Föreningen Paving Paths International söker undantag från bidragsreglerna
(punkt 7 under grundläggande regler och kriterier om betalade medlemmar
som förutsättning att bli bidragsberättigad förening) med hänvisning till att
föreningarnas medlemmar inte har råd med en lägsta årsmedlemsavgift på
50kronor. Paving Paths International registrerade sig som förening
2016-07-01.
Sökta och beviljade bidrag 2017:
Föreningen sökte 43 205kr i investeringsbidrag för kontorsmöbler och
2 500kr i arrangemangsbidrag för leadership café för kvinnor. Fritid- och
kulturnämnden beviljade inte ansökningarna då man inte uppfyllde
bidragsreglerna.
Föreningen beviljades ett startbidrag på 1 500kr.
Då kommunens bidragsregler inte var kriterier för MUCF’s medel 2017, så
beviljades föreningen 90 000kr kr för sommarlovsaktiviteter för 21 barn i
åldern 6-12år.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har rätt att frångå sina egna bidragsregler och
kriterier enligt § 2.6. Dock innebär ett avsteg från reglerna att man
åsidosätter kommunlagens likställighetsprincip(kap 2, § 2).
Förslag till beslut
Förslag 1.
Fritid- och kulturnämnden beviljar inte ansökan utan hänvisar till gällande
regler och kriterier för bidragsberättigad förening.
Förslag 2.
Fritid- och kulturnämnden beviljar ansökan och frångår gällande regler och
kriterier för bidragsberättigad förening.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Ronny
Pettersson (V), Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättaren Thommy
Persson (S) och Christer Leksell (SD).
Yrkanden
Anders L Petersson (C) m fl yrkar bifall till tjänsteförslag nr ett, att inte
bevilja ansökan.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att inte bevilja ansökan från Paving Path
utan hänvisar till gällande regler och kriterier för bidragsberättigad förening.
________________
Exp.
Paving Path
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 53

Dnr 2018-000074 800

Samarbetsplan - Ronneby Folkteater
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med
föreningskoordinator/handläggare Cecilia Mörck.
Sammanfattning
För verksamhetsåret 2016 konstruerades en överenskommelse mellan fritid- och
Kulturförvaltningen och Ronneby Folkteater. Överenskommelsen var meningen att
underlätta samarbetet med kommunen genom att färre bidragshandlingar skulle
behöva hanteras.
Ursprungligen var verksamhetsbidraget 439 000kr, men genom att föreningen åtog
sig Teaterfixarnas uppdrag så höjdes beloppet med 100tkr och fastställdes till
539 000kr. Enligt överenskommelsen ska föreningen avsätta minst 200 000kr för
barn- och ungdomsverksamhet.



Ronneby Folkteater fick 2017 i bidrag:
539 000 verksamhetsbidrag
374 726 hyresbidrag, vilket innebär gratis hyra
Summa: 913 726kr





Utöver detta fick föreningen:
60 000 MUCF bidrag
23 000 Integrationsmedel
100 000 Integrationsprojekt Tosia Bonnadan
Summa: 283 000kr
Samt 42 000kr från kommunikationsenheten för guidade stadsvandringar och för
guidade Spättan-turer.
Sammanlagd summa: 1 238 726kr

Bedömning
Då hyran för 2018 är ännu inte fastställd, så fastställs summan för 2018 utifrån 2017
års beviljade verksamhets- och hyresbidrag.

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna samarbetsplanen och bevilja ett bidrag
på 539 000kr för verksamhetsåret 2018.
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Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Fredrik
Jacobsen (M), Amani El Ali Mazloum (S), Anders L Petersson (C), Christer
Stenström (M), Ronny Pettersson (V), Rose-Marie Leksell (SD),
tjänstgörande ersättarna Åke Tärntoft (C) och Christer Leksell (SD)
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande
tillägg: Underhållsbehov som föreningen upptäcker ska meddelas och
godkännas av kommunen/tekniska förvaltningen innan åtgärd påbörjas.
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 samarbetsplanen och
beviljar ett bidrag på 539 000kr för verksamhetsåret 2018.
Att underhållsbehov som föreningen upptäcker ska meddelas och godkännas
av kommunen innan eventuell åtgärd påbörjas.
________________
Exp.
Ronneby Folkteater
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 54

Dnr 2018-000144 109

Medborgarförslag - Önskan om en Parkourpark i
Ronneby
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Klass två på Skogsgårdskolan har lämnat ett medborgarförslag om en
parkourpark i Ronneby. I detta förslag anges förslag till placering och
kostnad. Fritid och kulturnämnden har fått uppdraget att avge ett yttrande
som ska innehålla svar på möjlighet till genomförande, placering och
finansiering.
Bedömning
Gällande placering anger förslagsställaren två alternativ:
Parkeringen där lärare på Skogs- och Knut Hahn parkerar.
Mellan Knut Hahn och simhallen.
Jag har tillfrågat berörda verksamheter inom utbildningsförvaltningen samt
Tommy Ahlquist och Monika Sjövind, som arbetar med
skolutvecklingsprojekt.
Samtliga anger att bägge föreslagna ytorna är olämpliga i dagsläget, vilket
beror på redan fattade beslut som rör området. Det gäller t.ex. byggnation av
en ny förskola.
Gällande genomförande: Följden av ovanstående blir att det inte går att
genomföra detta projekt förrän alla andra beslut om planer för området är
genomförda.
Gällande finansiering: Summan 3,5 miljoner verkar stämma efter att ha
kollat med Sölvesborgs kommun. Där byggs en parkourpark i
Sölvesborgsgymnasternas regi. De finansierar bygget med hjälp av
Arvsfonden, en bank, Blekinge idrottsförbund samt Sölvesborgs kommun
och har i dagsläget samlat in drygt 3 miljoner. Ytan för deras anläggning är
1000 m2, vilket motsvarar medborgarförslaget.
Om kommunen ska verkställa byggandet av en parkourpark krävs således
runt 3,5 miljonen kronor som en investering samt budget för skötsel och
underhåll.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

26(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-12
Fritid- och kulturnämnden

Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna denna skrivelse som ett
yttrande till KS.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) och Ronny
Pettersson (V)
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att fritid- och kulturnämnden ställer sig
bakom initiativet och andemeningen i medborgarförslaget och föreslår att
kommunfullmäktige ger tekniska förvaltningen tillsammans med fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att föreslå en annan, mer lämplig placering för
parkourpark.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma
Beslut
Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom initiativet och andemeningen i
medborgarförslaget och föreslår att kommunfullmäktige ger tekniska
förvaltningen tekniska förvaltningen tillsammans med fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att föreslå en annan, mer lämplig placering för
parkourpark.
________________
Exp.
Kommunledningsförvaltningen
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§ 55

Dnr 2018-000164 800

Ärendelogg fritid- och kulturnämnden 2018
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden gav under § 41/2018 förvaltningschef Thomas
Andersson i uppdrag att rensa i ärendeloggen och återkomma med svar i de
ärenden som rensats bort.
En genomgång av ärendeloggen genomförs.
Tjänstgörande ersättare Åke Tärntoft (C) saknar ärendet gällande
minnesmärke för fiskare.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Amani El Ali
Mazloum (S), tjänstgörande ersättarna Åke Tärntoft (C); Thommy Persson
(S) och Christer Leksell SD
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle yrkar att ärendet noteras till dagens protokoll.
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.
________________
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§ 56

Dnr 2018-000016 009

Information och rapporter
Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information:
Sammanfattning
Läget i Ronneby Sporthall – Läget har förvärrats i Ronneby sporthall. Det
kommer att sättas in en massiv ökning av bemanningen i hallen. Det är
fritidsledare och vaktmästare som kommer att gå in och stötta upp. Ev
kommer detta att generera en ökad kostnad för fritid- och kulturnämnden.
Saxemara IF – Leaderansökan/Jordbruksverket - Kommunen går in som
garant med ett skuldbrev för medel som blivit beviljade av Leader och
Jordbruksverket tills dess har betalats ut.
Processen kring ett nytt bokningssystem – En timeout har tagits i införandet
av nytt bokningssystem. Det vardagliga arbetet måste prioriteras.
Medel från Socialstyrelsen – Medel är rekvirerade enligt följande:
Avgiftsfria lovaktiviteter för barn 6-15 år
1 160 781 kr
Avgiftsfria sommarlovsaktiviteter för bar 6-15 år
928 160 kr
Avgiftsfri simskola för elever i förskoleklass
889 000 kr.
Ekenäs camping – Ronneby Handbollsklubb har avtalet gällande Ekenäs
Camping. Kiosk och övernattningsstugor ska vara på plats till
sommarsäsongen. Taxorna för campingen har handbollsklubben hand om.
Tekniska förvaltningen har fått medel beviljande för att göra klart p-ytor, vvs
och el.
Johannishus Ryttarförening – utgår, eget ärende.
Brunnsbadet lägesinformation – Det har skett översvämning i pumphusen på
grund av höga vattennivåer. Arbetet pågår för att komma tillrätta med
problemet. Detta kan även generera ökade kostnader för fritid- och
kulturnämnden. Ev kan Brunnsbadets öppnande bli något senarelagd.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Anders L Petersson (C), Fredrik
Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Catharina Christensson (S) och
tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-12
Fritid- och kulturnämnden

Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att informationen noteras till dagens
protokoll samt att förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att ta
kontakt med utbildningsförvaltningen och samordna insatser för den
kostnadsfria simundervisningen för elever i förskoleklasser.
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 förvaltningschef Thomas Andersson får i uppdrag att ta kontakt med
utbildningsförvaltningen och samordna insatser för den kostnadsfria
simundervisningen för elever i förskoleklasser.
________________
Exp.
Thomas Andersson, förvaltningschef
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§ 57

Dnr 2018-000014 002

Delegationsärende
Sammanfattning
Pärmen för delegationsärende cirkulerade under mötet
Delegationsbeslut 2018-03-20 – Backaryds Samhällsföreningen beviljas ett
arrangemangsbidrag om 3 500 kr för arrangemanget ”Pär Sörman tolkar Dan
Andersson”.
Delegationsbeslut 2018-04-09 – Kallinge Hembygds- och folkdansgille
beviljas ett arrangemangsbidrag om 1 000 kr för Valborgsfirande.
Delegationsbeslut 2018-04-10 – Johannishus Samhällsförening beviljas
1 500 kr i arrangemangsbidrag för Valborgsfirande.
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.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera delegationsbesluten till dagens
protokoll.
________________
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§ 58

Dnr 2018-000015 009

Delgivningsärenden mm
Sammanfattning
Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.
Politiker och tjänstemannautbildning ANDT, Soft Center, Gröna rummet den
15 maj 2018 kl 08 30 – 16 00.
Länsstyrelsen i Blekinge län – Från silen till pillret.…? En kunskapsdag om
opioider på Ronneby Brunn den 25 maj 2018 kl 08 30 – 15 45.
Yrkande
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att delgivningsärenden mm noteras till
dagens protokoll.
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 delgivningsärenden mm till
dagens protokoll.
________________
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§ 59

Dnr 2018-000017 009

Övriga frågor/ärende
Sammanfattning
Inga övriga frågor/ärende är anmälda till dagens sammanträde.
________________
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§ 60

Dnr 2018-000209 005

Dataskyddsombud fritid- och kulturnämnden
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation, GDPR)
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen,
som gäller som lag i alla EU:s medlemsländer, träder i kraft den 25 maj 2018
och ersätter då personuppgiftslagen.
Personuppgiftsansvarig är den organisation (till exempel en kommunal
nämnd eller styrelse) som bestämmer för vilka ändamål personuppgifterna
ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. Det är alltså nämnden, inte
chefen på en arbetsplats eller en anställd, som är personuppgiftsansvarig.
Den personuppgiftsansvarige har ett generellt ansvar att, utifrån de
integritetsrisker som finns med behandlingen, genomföra lämpliga tekniska
och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att
behandlingen utförs i enlighet med GDPR.
Vissa personuppgiftsansvariga måste utnämna ett dataskyddsombud (DSO).
För en offentlig myndighet såsom kommunala nämnder, är det obligatoriskt
att utse ett DSO, se art 37.1 förordningen. Ombudets roll är att kontrollera att
GDPR följs inom organisationen genom att till exempel utföra kontroller och
informationsinsatser. DSO behöver inte vara en anställd person utan kan
vara en konsult.
Bedömning
Fullmäktige har föreslagits besluta att kommunen för tiden
25 maj 2018 - 31 december 2019 ska ingå ett avtal om att köpa DSO som
tjänst av kommunalförbundet Sydarkivera, se dnr KS 2018/172. Beslut
väntas i april 2018. Förbundet anställer särskild personal under avtalstiden
vilka utför uppgiften som DSO i Ronneby kommuns styrelse och nämnder.
Då styrelsen och varje nämnd utgör en personuppgiftsansvarig måste såväl
styrelsen som nämnderna utse den som Sydarkivera tillhandahåller som
DSO. Sydarkivera har angett att Anders Danielsson finns tillgänglig som
DPO till och med den 15 augusti 2018. Därefter kommer uppgiften att
övertas av Therese Jigsved
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Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att utse Anders Danielsson,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25
maj 2018 till och med 15 augusti 2018.
Fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att utse Therese Jigsved,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16
augusti 2018 till och med 31 december 2019.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Anders L
Petersson (C), Ronny Pettersson (V) och ersättare Eva-Britt Brunsmo (C).
Yrkanden
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Anders Danielsson,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 25
maj 2018 till och med 15 augusti 2018.
Fritid- och kulturnämnden beslutar att utse Therese Jigsved,
kommunalförbundet Sydarkivera, som dataskyddsombud från och med 16
augusti 2018 till och med 31 december 2019.
________________
Exp.
Kommunalförbundet Sydarkivera
Informationssäkerhetssamordnaren
Anders Danielsson
Therese Jigsved
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§ 61

Dnr 2018-000109 805

Ansökan om föreningsbidrag 2018, Johannishus
Ryttarförening
Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet tillsammans med
föreningskoordinator Cecilia Mörck.
Sammanfattning
Johannishus Ryttarförening har ansökt om ett förskott på
anläggningsbidraget, pga. att föreningen har akut likviditetsbrist.
Bidraget kommer att användas till de skulder som föreningen har till
leverantörer. Föreningen har genom åtgärder som att dra ner på
personaltimmar, sett över antal hästar och optimerat ridgrupper försökt få
ekonomin i balans. Föreningen har också fått amorteringsfria månader på
sina banklån.
Föreningen avser att sälja anläggningen för att kunna överleva som förening.
Då kan föreningen koncentrera sig på att driva ridskolan, träningar och
tävlingar för barn och ungdomar. Anläggningen är värderad och föreningen
avser att vid en försäljning kunna lösa sina banklån. En försäljning är aktuell
först till hösten 2018.
Bedömning
Föreningens ekonomi visar att man har levt över sina tillgångar. Föreningens
försök att åtgärda detta räcker inte.
Hela anläggningsbidraget beräknas för 2018 bli 93 106 kr.
Kommunen kan inte gå in med skattemedel i ett konkursbo, vilket följden
blir om föreningen i höst säljer fastigheten och efter det går i konkurs.
Däremot skulle ett förskott på halva anläggningsbidraget, dvs. 46 553 kr
kunna motiveras med att föreningen under våren och sommaren fortfarande
bedriver sin föreningsverksamhet och äger anläggningen.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om att bevilja halva anläggningsbidraget
2018, dvs. 46 553 kr till Johannishus Ryttarförening.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (L) ledamöterna Fredrik Jacobsen (M), Anders L
Petersson (C), Kranisval Miletic (S), Ronny Pettersson (V) och tjänstgörande
ersättare Christer Leksell (SD).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

36(38)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-12
Fritid- och kulturnämnden

Yrkanden
Christer Leksell (SD) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Fredriks Jacobsen
(M) och Ronny Petterson (V) att föreningen får hela anläggningsbidraget om
93 106 kr i förskott.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande och
finner att fritid- och kulturnämnden bifaller yrkandet om att bevilja hela
anläggningsbidraget om 93 106 kr i förskott.
Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning
godkännes:
Ja-röst för beviljande av hela anläggningsbidraget om 93 106 kr i förskott.
Nej-röst för bifall till tjänsteförslaget om beviljande av halva
anläggningsbidaget om 46 553 kr i förskott.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning redovisas fem (5) ja-röster och sju (7) nej-röster,
således bifalles tjänsteförslaget. Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:

Justerandes sign

Namn:

Ja

Lena Mahrle (L)
Fredrik Jacobsen (M)
Teo Zickbauer (S)
Christer Stenström (M)
Amani El Ali Mazloum (S)
Kranislav Miletic (S)
Catharina Christensson (S)
Ronny Pettersson (V)
Rose-Mari Leksell (SD)
Åke Tärntoft (C) tj ers
Thommy Persson (S) tj ers.
Christer Leksell (SD) tj. ers
Summa:

X
X

Nej

X
X
X
X
X
X
X
X

5
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X
X
7
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Johannishus Ryttarförening
halva anläggningsbidraget om 46 553 kr i förskott.
Reservation
Ordförande Lena Mahrle (L), Fredrik Jacobsen (M), Christer Stenström (M)
och Åke Tärntoft (C) reserverar sig till förmån för ordföranden m fl yrkande.
________________
Exp.
Johannishus Ryttarförening
Fritid- och kulturförvaltningen
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