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§ 80 Dnr 2018-000013 006 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Teo Zickbauer (S) utses jämte ordförande Lena Mahrle (L) och ordförande 

Fredrik Jacobsen (M) att justera dagens protokoll, tisdagen den 26 juni  

kl 10 00.   

________________ 
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§ 81 Dnr 2018-000191 800 

Lupp-enkäten - redovisning 

 

Folkhälsosamordnare Sofie Ceder lämnar en information om Lupp-enkäten. 

Sammanfattning  

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Lupp) innehåller frågor om ungas 

syn på fritid, skola, inflytande, politik, hälsa, trygghet, framtid och arbete. 

Enkäten riktade sig till alla unga i Ronneby som hösten 2017 gick i 

kommunala och fristående skolor. Undersökta åldrar är elever i  

grundskolans årskurs 8 och gymnasiets skolår 2. Luppenkäten genomfördes 

även 2005, 2008 och 2012. De jämförelser mot tidigare år som gjorts i 

rapporten avser 2012.  
 

Undersökningen har genomförts i samarbete med Myndigheten för 

ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) vars uppdrag är att bland annat 

utveckla metoder för uppföljning av den kommunala ungdomspolitiken.  

 

Rapporten redovisar vad unga i Ronneby upplever, vad de tycker är positivt 

men även vad som upplevs som mindre bra. Enkäten besvarades klassvis 

under schemalagd lektionstid.  

 

Motsvarande Luppenkät genomfördes vid samma tidpunkt i totalt 24 

kommuner. Därför har jämförelser kunnat göras mot genomsnittet för dessa 

kommuner vilka är geografiskt spridda över hela landet och såväl större som 

mindre än Ronneby.  

 

Av de som erbjöds delta i Ronnebys enkät var den relativa svarsfrekvensen 

bland elever i grundskolans årskurs 8, 76 procent (225 svar) och hos elever i 

gymnasieskolans skolår 2, 51 procent (163 svar). Bortfall kan bland annat 

förklaras med elevers sjukdom och att deltagande i enkäten byggde på 

frivillighet.  

 

Resultatet av Lupp finns lagrat och förhoppningen är att denna rapport ska 

väcka intresse att arbeta vidare med underlaget. Det går att göra nya 

körningar och utveckla analysen ytterligare då det finns mängder av 

spännande ansatser att fördjupa sig i. Vissa delar berör i högre grad vissa 

verksamheter medan annat behöver hanteras gemensamt på en 

kommunövergripande nivå.  

Syftet med rapporten är att materialet ska användas som underlag för 

diskussioner och samtal i olika sammanhang, därför redovisas slutsatser och 
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analyser endast undantagsvis.  

 

Föreliggande rapport ska även vara en del i politikers och tjänstemäns 

beslutsunderlag i frågor som rör unga och kan användas vid mer långsiktiga 

planeringar.      

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Catharina Christensen (S), Christer Stenström (M), Ronny 

Pettersson (V), Mikael Karlsson (S), tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S), ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C) och Carin Aulin (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att Lupp-enkäten 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 Lupp-enkäten till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 82 Dnr 2018-000165 800 

Målarbetet fritid- och kulturnämnden  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  
 
Ronneby kommuns vision 

 Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och 

ansvarstagande ledarskap där omsorg om invånarna och miljön står i 

fokus. 

 Alla människor ska ha samma rättigheter och lika värde och varje 

enskild individ ska bemötas av respekt och erbjudas god kommunal 

service, en attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. 

 Den kommunala servicen skall kännetecknas av valfrihet för den 

enskilde.  

 Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn 

för framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. 

 Näringslivet ska uppmärksammas som grunden för allas vår ekonomi 

och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktig i 

samhällsutvecklingen. 

 Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så 

att vi bevarar dess värden till efterkommande generationer. 

 Ronneby kommun behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för 

att utvecklas till en jämställd och trygg framgångskommun. 

Kommunfullmäktiges mål för budgetår 2018-2019 

 Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet 

som ska attrahera olika människors intressen och bidra till att 

människor med olika bakgrund kan mötas.  

 Kultur- och fritidsutbudet ska vara tillgängligt i hela kommunen och 

medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar.  

 Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt 

kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism. 

Kopplat till Kommunfullmäktiges mål finns det två uppdrag…. 
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 Presentera ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat 

”Guldgubbarna” och Gripshunden. Förslaget ska inkludera samarbete 

med Blekinge Museum.  

 Undersöka möjligheten att skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till 

Fritidsanläggningar i Ronneby kommun samt koppla detta till 

kommunens taxor & avgifter. 

Målen:  

• Indikatorn som är kopplad till KF´s mål 1 och 2 är 

medborgarenkäten. Medborgarenkäten ger inte ett faktavärde, utan 

resultatet är ett tyckande. Till exempel kan det vara en 89–årig 

pensionär som ska tycka till om förskolan. Medborgarenkäten 

genomförs vartannat år. Medborgarenkäten ställer inte 

kvalitetsgrundande frågor.  

• För mål 2 äger vi enbart första delen, eftersom driften av 

anläggningar ligger på Tekniska enheten. Förvaltningens uppdrag är 

verksamheten i anläggningarna.  

• För mål 3 har nämnden skrivit under den Regionala Kulturplanen och 

fullmäktige har skrivit under en avsiktsförklaring om att skapa ett 

regionalt konstresurscentrum i Ronneby. I den påbörjade 

kulturstrategin kommer kreativa näringar att finns med som ett 

samarbets- och utvecklingsområde med Kommunikations- samt 

Näringslivsenheten. 

Uppdragen: 

• Arbetet med att ta fram ett förslag till museum leds av 

kommunstrategen och kommer att delrapporteras i KS i juni 2018 

och på FoK-nämndens augustimöte. 

• Genom kommunens taxor & avgifter så subventioneras tillträdet till 

fritidsanläggningar. Ronnebykortet skulle i praktiken innebära att 

man visar upp ett kort på att man är kommunmedborgare.  

Förslag på fyra målområden för fritid- och kulturnämnden: 

1. Formulerade mål kopplade till biblioteksplanen. 

2. Formulerade mål till Kulturcentrums uppdrag och till den regionala 

Kulturplanen. 

3. Formulerade mål kopplade till fritidsgård/ mötesplatsverksamheten. 

4. Formulerade mål kopplade till förvaltningens arbete med föreningar 

och bidragsystemet. 
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Ledamöterna delas upp i tre tvärgruppen för att arbeta med målen, därefter 

återsamling för genomgång.     

Socialdemokraternas förslag på nya förvaltningsmål 

 Kulturcentrum ska under 2019 genomföra minst 2 utställningar per år med 

lokal anknytning. 

 Fritidsgårdsverksamheten ska, som mötesplatsverksamhet, bidra till att 

minska skillnaderna mellan landsbygd och centralorten.  

 Förvaltningen ska under 2019 återkomma med förslag i bidragssystemet 

som underlättar/tillmötesgår föreningarnas behov av tidigare beslut om 

beviljande av föreningsbidrag. 

 Våra anläggningar ska hålla en hög kvalitet och vara välskötta av en väl 

fungerande vaktmästarorganisation.  

Förslagen ska skickas till nämndsekreteraren för att distribueras ut i samband 

med utskick av kallelsen till sammanträdet den 16 augusti 2018.  

Deltar i debatten 

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

Zickbauer (S), Ronny Pettersson (V), Kranislav Miletic (S), Christer 

Stenström (M), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S) och Christer 

Leksell (SD). 

Yrkanden 

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

och återaktualiseras på sammanträdet den 16 augusti 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 återaktualisera ärendet på sammanträdet den 16 augusti 2018. 

________________ 
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§ 83 Dnr 2018-000260 889 

Projekt Språkstegen - Information 

 

Bibliotekschef Therese Emilsson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

Språkstegen är ett utvecklingsarbete för små barns språkutveckling i 

Blekinge och Kronobergs län. Det är också ett unikt samarbete mellan olika 

professioner, organisationer och politikområden på både lokal och regional 

nivå. Vi arbetar alla tillsammans för att stärka språk och identitet och främja 

läsning för barn 0-3 år. I dagsläget är det barnhälsovård, bibliotek och 

logopedi som samverkar. Forskning från olika delar av världen visar 

samstämmigt att tidiga insatser kring språk och läsning riktade till vuxna i 

det lilla barnets närhet ger goda resultat hos barn i alla samhällsgrupper. 

 

Startskottet för arbetet var ett uppdrag från Folkhälsan i Kronoberg att arbeta 

utifrån ett nytt målområde om ökad samverkan mellan bibliotek och BVC, 

logopedmottagning och förskola för att stärka språkutveckling, läsande och 

läsförståelse.  

 

I samband med det ordinarie hembesöket från barnhälsovården, när barnet är 

åtta månader, tar man med en bokgåva i form av Anna-Clara Tidholms 

pekbok ”Knacka på”. Barnhälsovården samtalar med föräldrarna om 

läsningens betydelse för barnets språkutveckling 

 

18-månadersbesök – på barnhälsovården följer man från och med sommaren 

2018 upp tidigare besök, frågar om familjen har varit på biblioteket, samtalar 

om läsning och språkutveckling och ger ett presentkort på en gåvobok som 

man också läser ur. 

 

När barnet är tre år skickas ett kort ut till barnet med info om att det finns en 

boka att hämta på biblioteket. Ca 50 % av föräldrarna hämtar ut boken.      

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V) och ersättare Eva-Britt Brunsmo (C). 

 

Ordförande Lena Mahrle (L) tackar för en mycket bra och givande 

information. 
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Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar att informationen 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 informationen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 84 Dnr 2018-000079 806 

Taxor & Avgifter, fritid- och kulturnämnden 

 

Anläggningsansvarige Peter Nilsson och förvaltningschef Thomas 

Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ett nytt förslag till taxor och avgifter för fritid- och kulturnämnden har 

presenterats vid flera sammanträden. Synpunkter har lämnats och dessa har 

tagits med i dagens upplaga.      

Deltar i debatten 

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

Jacobsen (M), Ronny Pettersson (V), Anders L Petersson (C), Mikael 

Karlsson (S), Kranislav Miletic (S), Christer Stenström (M), Tomas Lund 

(SD), tjänstgörande ersättarna Thommy Persson (S), Christer Leksell (SD) 

och ersättare Carina Aulin (SD).  

Yrkanden  

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V) att 

taxan för: 

Badavgifter simhallar  

Tillägg hytt: säsongskort/10 kort ska vara 5 kr/gång.   

Att säsongskort ändras till vår- och höst-termin. 

 

Pensionärsbad:  

Entré 20 kr  

Entré med hytt 30 kr. 

Morgonsim/badavgifter Brunnsbadet – utgår som en följd av konsekvensen 

av badavgifter 7.4. 

 

Badavgifter Brunnsbadet: 

Entré vuxen 60 kr 

Entré ungdom 13-25 år 30 kr 

15 kort vuxen 600 kr 

15 kort ungdom 13-25 år 300 kr 

Säsongskort vuxen 1 000 kr 

Säsongskort ungdom 13-25 år 600 kr. 
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Simskola 

Kommunal simskola 0 kr 

 

Boulebanor 

B= Förening/match ungdom 

D= Förening/match vuxna 

 

Förråd  

Kallförråd/6 mån 50 kr/kvm/6 mån 

Varmförråd/6 mån 75 kr/kvm/6 mån 

Fiskekort och roddbåtar 

Fiskekort Skärsjön, Galtsjön, Skärsjön+Galtsjön och Ronnebyån, dvs 30 kr, 

100  kr, 400 kr och 1 000 kr. 

Fiskekort ungdom och säsong ungdom ändras till 13-25 år.  

 

Christer Leksell (SD) yrkar på (4:e gången) att entréavgiften och avgiften för 

att åka vattenrutschbanan inte skall slås ihop! Vi yrkar på att det beslut 

nämnden tog i nov. 2017 skall gälla: 

Avgift vattenrutschbana 50 kr 

Entré vuxna 60 kr 

Entré ungdom 30 kr 

 

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

(M) att dagens frikort till Brunnsbadet om 5 ggr till grundskoleelever ändras 

till 10 ggr/säsong. Detta under förutsättning att taxorna godkänns av 

kommunfullmäktige. 

Thommy Persson (S) yrkar om följande tillägg till ordförandens förslag: 

frikorten ska tas fram på ett så säkert och bra sätt som möjligt, de ska inte bli 

en handelsvara.    

Propositionsordning 1 

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

Badavgifter Simhallar, och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller 

detsamma.  

Propositionsordning 2 

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

Pensionärsbad, och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 3 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på prisnivån gällande entré 

inkl. åkband Brunnsbadet, mot Christer Leksells (SD) yrkande om entré 
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exkl. åkband och finner att fritid- och kulturnämnden beslutar att åkband till 

rutschbanan ska ingå i entréavgiften. 

 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns: 

Ja-röst för tjänsteförslaget om entré inkl. åkband. 

Nej-röst för Christer Leksells (SD) yrkande om entréavgift exkl. åkband. 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning redovisas elva (11) ja-röster och två (2) nej-

röster, således godkänns tjänsteförslaget. Hur ledamöterna röstat redovisas 

nedan:  

Namn: Ja Nej  

Lena Mahrle (L) X   
Fredrik Jacobsen (M) X   
Teo Zickbauer (S) X   
Christer Stenström (M) X   
Anders L Petersson (C) X   
Kranislav Miletic (S) X   
Mikael Karlsson (S) X   
Catharina Christensson (S) X   
Ronny Pettersson (V) X   
Tomas Lund (SD)  X  
Åke Tärntoft (C) tj ers X   
Thommy Persson (S) tj ers. X   
Christer Leksell (SD) tj. ers  X  

Summa: 11 2  

 

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

ändring av åldern i tjänsteförslaget 13- 25 år mot ordföranden Lena Mahrles 

(L) yrkande om 0-8 år fritt i sällskap med vuxen som fyllt 18 år, ungdom  

9 år - t o m 17 år och 18 år – vuxen och finner att fritid- och kulturnämnden 

bifaller Lena Mahrles (L) yrkande. 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns: 

Ja-röst för tjänsteförslaget. 

Nej-röst för Lena Mahrles (L) yrkande.     

Omröstningsresultat 

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

således godkänns ordförandes förslag om ändring av åldern. Hur 

ledamöterna röstat redovisas nedan:  
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Namn: Ja Nej  

Lena Mahrle (L)  X  
Fredrik Jacobsen (M)  X  
Teo Zickbauer (S) X   
Christer Stenström (M)  X  
Anders L Petersson (C)  X  
Kranislav Miletic (S) X   
Mikael Karlsson (S) X   
Catharina Christensson (S) X   
Ronny Pettersson (V) X   
Tomas Lund (SD)  X  
Åke Tärntoft (C) tj ers  X  
Thommy Persson (S) tj ers. X   
Christer Leksell (SD) tj. ers  X  

Summa: 6 7  

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

bifall till tjänsteförslaget gällande taxor på Brunnsbadet mot Teo Zickbauers 

(S) yrkande om ändring och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller 

tjänsteförslaget. 

 

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns: 

Ja-röst för tjänsteförslaget. 

Nej-röst för Teo Zickbauers (S) yrkande.     

Omröstningsresultat 

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

således godkänns tjänsteförslaget. Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:  

Namn: Ja Nej  

Lena Mahrle (L) X   
Fredrik Jacobsen (M) X   
Teo Zickbauer (S)  X  
Christer Stenström (M) X   
Anders L Petersson (C) X   
Kranislav Miletic (S)  X  
Mikael Karlsson (S)  X  
Catharina Christensson (S)  X  
Ronny Pettersson (V)  X  
Tomas Lund (SD) X   
Åke Tärntoft (C) tj ers X   
Thommy Persson (S) tj ers.  X  
Christer Leksell (SD) tj. ers X   

Summa: 7 6  

 

Yrkande Morgonsim/badavgifter Brunnsbadet utgår, faller då taxor enligt 

tjänsteförslaget bibehålles. 
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Propositionsordning 4 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande, 

Simskola, och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 5 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande 

Boulebanor, och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 6 

Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkande, 

Förråd, och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.  

Propositionsordning 7 

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

Fiskekort, mot tjänsteförslaget och finner att fritid- och kulturnämnden 

bifaller tjänsteförslaget.  

Omröstning begärs och ska verkställas. Följande propositionsordning 

godkänns: 

Ja-röst för tjänsteförslaget. 

Nej-röst för Teo Zickbauers (S) yrkande.     

Omröstningsresultat 

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

således godkänns tjänsteförslaget. Hur ledamöterna röstat redovisas nedan:  

Namn: Ja Nej  

Lena Mahrle (L) X   
Fredrik Jacobsen (M) X   
Teo Zickbauer (S)  X  
Christer Stenström (M) X   
Anders L Petersson (C) X   
Kranislav Miletic (S)  X  
Mikael Karlsson (S)  X  
Catharina Christensson (S)  X  
Ronny Pettersson (V)  X  
Tomas Lund (SD) X   
Åke Tärntoft (C) tj ers X   
Thommy Persson (S) tj ers.  X  
Christer Leksell (SD) tj. ers X   

Summa: 7 6  
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Propositionsordning 8 
Ordförande Lena Mahrle (L) ställer proposition på framförda yrkanden om 

åldern  på fiskekort och finner att fritid- och kulturnämnden bifaller 

tjänsteförslaget, att åldern 13-18 behålles.  

Propositionsordning 9 

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

att frikorten utökas till tio st, istället för idag fem st och att frikorten tas fram 

på ett så säkert och bra sätt som möjligt, och finner att fritid- och 

kulturnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna presenterat förslag till taxor 

och avgifter för fritid- och kulturnämnden, enligt bifogad bilaga.  

Att dagens frikort till Brunnsbadet för grundskoleelever ändras till 10 ggr/ 

säsong och att frikorten ska tas fram på ett så säkert och bra sätt som möjligt, 

de ska inte bli en handelsvara.  Detta under förutsättning att taxorna 

godkänns av kommunfullmäktige. 

 

Ronny Pettersson (V) deltar inte i beslutet gällande utökning av frikort för 

grundskoleelever till Brunnsbadet 

________________ 

Exp. 
Anläggningsansvarige Peter Nilsson 
Kommunfullmäktige 
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§ 85 Dnr 2018-000114 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2018, Kallinge -Ronneby 
ishockeyförening KRIF 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kallinge Ronneby Ishockeyförening söker 25 000 kr i investeringsbidrag för 

att köpa nya tvättmaskiner och torktumlare. De maskiner man har är i dåligt 

skick och föreningen har cuper i augusti och september, då tvättmöjligheter 

måste finnas och fungera.  

Hittills 2018 har KRIF fått i bidrag: 

Aktivitetsstöd  43 986 kr 

Ledarutbildning   6 500 kr 

Summa:   50 486 kr 

Bedömning 

Kockumshallen ska renoveras i höst och då kommer en ny gemensam 

tvättstuga byggas som kommunen kommer ha ansvaret för. Stora 

tvättmaskiner för stortvättsbruk samt tumlare kommer att installeras. Idag 

har föreningarna sina egna tvättmaskiner och lösningar i Kockumshallen, 

vilket på sikt alltså inte är hållbart eller aktuellt.  

Då detta är ett temporärt problem förordas att bidragssumman justeras utefter 

det.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 15 000 kr i investeringsbidrag 

till KRIF för inköp eller reparation av tvättmaskiner.  

Deltar i debatten 

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

Pettersson (V), Mikael Karlsson (S) och tjänstgörande ersättare Thommy 

Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Lena Mahrle (L) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) 

och Ronny Pettersson (V) att Ronneby kommun genom tekniska 

förvaltningen köper in tvättmaskiner och torktumlare till Soft Center Arena.      
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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 översända ärendet till tekniska 

förvaltningen, med uppmaningen att det ska köpas in tvätt och torktumlare 

till Soft Center Arena, som ska ägas av Ronneby kommun. Fritid- och 

kulturförvaltningen står för kostnaden. 

________________ 

Exp. 
Tekniska förvaltningen 
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§ 86 Dnr 2018-000256 80 

Ansökan om bidrag för digitalisering av fotograf 
Ekholms filmer 

 

Sammanfattning  

Kallinge Museiförening ansöker om 24 000 kr för att slutföra projektet med 

att digitalisera, redigera och sätta ljud på Oscar Ekholms filmbilder.  

Fotografen Oscar Ekholm filmdokumenterade under 40 års tid händelser i 

Kallinge och Ronneby. Ekholm avled i slutet av 70- talet, men efterlämnade 

ett omfattande och unikt filmmaterial. Där finns till exempel en husflytt med 

hästvandring 1937, invigningen av Brunnsvallen, de omtalade bränderna i 

Kallinge på 40-talet mm. Filmmaterialet måste digitaliseras för att räddas till 

eftervärlden.  

Dokumentärfilmaren Mats Harrysson, som är uppvuxen i Kallinge, har åtagit 

sig att digitalisera, redigera och lägga på ljud. Dessutom kommer han att 

göra en del intervjuer med de som fortfarande är i livet minns och de 

dokumenterade händelserna.  Mats Harrysson har 50 års filmerfarenhet och 

producerat en mängd filmer till SVT. Han fick Ronneby kommuns kulturpris 

2007.  

I digitaliserad form blir filmen 1- 1,5 timme lång. Centrumbiografen i 

Ronneby är intresserad och vill gärna visa materialet som biograffilm i 

september/ oktober. Filmerna kan även ges ut på DVD eller läggas ut på 

internet. 

Budget: 

Swedbank   34 000 kr 

Ronneby kommun/resor, material 24 000 kr 

Bedömning 

Det kulturhistoriska värdet av att digitalisera Oscar Ekholms filmbilder är 

stort. Förutom Ronneby Filmstudio som 2018 fick 40 000 kr i kulturbidrag, 

så görs inga satsningar på film. Barn och ungdomar håller mycket på med 

rörlig bild i sina telefoner, så att göra och se film är ett kulturområde som 

borde bejakas.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 12 000 kr i bidrag från 

arrangemangsbidraget för digitaliseringen av Oscar Ekholms filmer 
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Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Anders L 

Petersson (C), Christer Stenström (M), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande 

ersättarna Thommy Persson (S) och Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S) och 

Anders L Petersson (C) att Kallinge Museiförening beviljas ett bidrag om  

25 tkr med förbehållet att filmen upplåts kostnadsfritt för visning till 

Ronneby kommuns verksamheter.    

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Kallinge Museiförening ett bidrag 

om 25 000 kr med förbehållet att filmen upplåts kostnadsfritt för visning till 

Ronneby kommuns verksamheter.  

________________ 

Exp. 
Kallinge Museiförening 
Fritid- och kulturnämnden 
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§ 87 Dnr 2017-000513 869 

Delrapport: kulturstrategi för fritid- och kulturnämnden 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

En delrapport hur arbetet fortgår med Kulturstrategin redovisas. 

Delrapporten har varit utsänd till ledamöterna via föredragningslistan. Det är 

en intern strategi och den ska vara klar under 2018.      

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamot Ronny Pettersson (V) och 

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att redovisningen noteras till dagens 

protokoll.       

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 88 Dnr 2018-000121 041 

Ekonomisk uppföljning/Anslagsförbrukning  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Utfallet visar inte på några större förändringar sedan uppföljningen i 

tertialrapport I. En utförligare prognos kommer i samband med 

tertialuppföljning II.  

En investeringsuppföljning redovisas. Projekteringskostnader och 

administrationskostnader i samband med motocrossbanan, osäkert om själva 

investeringen kommer att påbörjas under 2018.  

Brunnsbadet, en ny attraktion ska vara på plats hösten 2018. Osäkert om hela 

beloppet kommer att förbrukas. 

Ekenäs badplats, Länsstyrelsen avslog ärendet, endast ett mindre arbete fick 

påbörjas.    

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Ronny 

Pettersson (V), Christer Stenström (M), tjänstgörande ersättarna Thommy 

Persson (S), Eva britt Brunsmo (C), Christer Leksell (SD) och ersättare 

Benny Athle (S). 

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) yrkar att en redovisning av den nya attraktionen på 

Brunnsbadet sker på sammanträdet den 16 augusti 2018.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera den ekonomiska uppföljningen 

till dagens protokoll. 

Att en redovisning av den nya attraktionen på Brunnsbadet ska ske på 

sammanträdet den 16 augusti 2018. 

________________ 

Exp. Anläggningsansvarige Peter Nilsson 
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§ 89 Dnr 2018-000261 040 

Budget 2019, plan 2020-2021 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har valt en budgetprocess, där vartannat år är äskande år 

och vartannat år är mål år. 2019 är ett målår vilket innebär att nämnder och 

förvaltningar ska vara återhållsamma i sina äskanden. Viktiga förändringar i 

verksamheten eller konsekvenser av fattade beslut leder dock till ett antal 

äskanden både när det gäller verksamhetsförändringar/utökningar och 

investeringsmedel.      

Bedömning 

Ledningsgruppen har kommit fram till ett förslag till äskande, där 

prioriteringen ligger på redan fattade beslut om utökning av verksamheten 

för våra fritidsgårdar, den regionala satsningen Konst i Blekinge, utveckling 

kopplat till Biblioteksplanen, samt utveckling kopplat till implementering av 

nytt bidrags- och bokningssystem.  

Vad gäller investeringar prioriteras inköp av återlämningsautomat vilken 

kostar runt 2 miljoner, byte till LED- belysning i Kulturcentrum samt inköp 

av inventarier till Fritidsgårdsverksamheten som utökas och utvecklas.      

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna förslag till äskande för 2019 

enligt bilagor.      

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S) Ronny 

Pettersson (V) och tjänstgörande ersättare Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) yrkar att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag 

att till sammanträdet den 16 augusti 2018 ta fram en ny budget och redovisa 

tilläggsäskanden inför 2019 och framåt, samt att förvaltningschef Thomas 

Andersson får i uppdrag att upprätta en skrivelse angående de problem som 

finns på anläggningarna med hänvisning till den nya vaktmästar-

organisationen. 
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Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) 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 till sammanträdet den 16 augusti 2018 ta fram en ny budget och 

redovisa tilläggsäskanden inför 2019 och framåt. 

Att ge förvaltningschef Thomas Andersson i uppdrag att upprätta en 

skrivelse angående de problem som finns på anläggningarna med hänvisning 

till den nya vaktmästarorganisationen. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 90 Dnr 2018-000042 805 

Ansökan om föreningsbidrag 2018 Dans i Blekinge 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Dans i Blekinge söker bidrag för att genomföra projekten Blekinge 

Dansresidens 2018 och Unga Dansare. Projektens starka kopplingar och ett 

gemensamt visningstillfälle, gör att en gemensam budget för båda projekten 

är mer effektivt användande av finansieringen.  

Blekinge Dansresidens 2018: 

Syfte: Stimulera konstnärlig miljö där danskonstnärer kan dela idéer och 

inspiration. Ett residens har potential att sätta Ronneby på kartan, då det är 

stor efterfrågan på residens för danskonstnärer och koreografer i Sverige.  

Mål: erbjuda tre danskonstnärer/ grupper två- tre residensveckor i Ronneby 

kommun. 

Genomförande: Samverkan med Land404, som är en konstnärsdriven 

förening med residensprogram(se utställning på Kulturcentrum) och 

interaktion med projektet Unga Dansare. Se ansökan. 

Unga Dansare: 

Syfte: 

Mål: 

Genomförande: 

Bedömning 

Dans i Blekinge är en ideell förening som får verksamhetsstöd av Region 

Blekinge. Villkoret kopplat till verksamhetsstödet: Dans i Blekinge ska bidra 

till ett professionellt utbud av scenkonst med hög kvalitet för hela Blekinge. 

Detta villkor från Region Blekinge går stick i stäv med de villkor Ronneby 

kommun har för föreningsbidrag, där fokus ska vara på barn och ungdomar 

och inte på att gynna professionella vuxna. Ronneby kommun hamnar i en 

dilemmasituation, där vi har svårt att stödja denna typ av regionala projekt. 

Vi behöver på sikt se över våra regler och hitta en lösning för denna typ av 

aktiviteter, som förmodligen kommer att bli vanligare i och med att regionala 

projekt förmodligen kommer att öka.   
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Vi behöver på sikt ändra bidragsregler eller öronmärka pengar till Region 

Blekinge som går till Dans i Blekinge eller motsvarande projekt. 

Ansökan från Dans i Blekinge till Ronneby kommun ligger på 50 000 kr. 

Region Blekingen har beviljat 100 000 kr och Karlskrona kommun har 

beviljat 15 000 kr. 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar 40 000 kr till Dans i Blekinge. 20 000 kr 

ur potten för arrangemangsbidrag och 20 000 ur potten för ungdomsprojekt.  

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Kranislav 

Miletic (S), Mikael Karlsson (S), Ronny Pettersson (V), tjänstgörande 

ersättarna Eva-Britt Brunsmo (C), Thommy Persson (S), Christer Leksell 

(SD) och Åke Tärntoft (C). 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Ronny Pettersson (V),  

Eva-Britt Brunsmo (C) och Åke Tärntoft (C) avslag på tjänsteförslaget och 

att Dans i Blekinge beviljas kostnadsfri lokalupplåtelse inom Ronneby 

kommun.     

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan om bidrag. 

Att bevilja Dans i Blekinge kostnadsfri lokalupplåtelse inom Ronneby 

kommun, för beskrivna arrangemang. 

________________ 

Exp. 
Dans i Blekinge 
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§ 91 Dnr 2018-000171 101 

Begäran om remissyttrande - Program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Enligt beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott  § 91/2018 ska förslaget till 

program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 

utförare i Ronneby kommun 2015-18 skickas på remiss till samtliga 

nämnden och bolagsstyrelser för svar senast i juni 2018. Det ska finnas ett 

dokument för varje gällande mandatperiod. Detta dokument är således 

försenat i handläggning, men kommer att utgöra grunden för ett motsvarande 

dokument för nästkommande mandatperiod.  

Bedömning 

Fritid- och kulturnämndens verksamhet påverkas indirekt av upphandlade 

tjänster såsom städ. Däremot har vi ingen egen upphandling av tjänst. 

Definitionen av privat utförare definieras enligt KL 3:18C som en juridisk 

person eller en enskild individ. Idéburna organisationen ingår men enligt min 

bedömning ingår inte ideella föreningar. Således bör inte uppföljning av de 

avtal fritid- och kulturnämnden har med föreningar ingå. Min bedömning är 

att dokumentet är heltäckande och motsvara de som ställs i Kommunallagen 

3:19b.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar som yttrande godkänna det föreslagna 

dokumentet: Program för uppföljning och insyn av verksamheter som utförs 

av privata utförare 2015 -18.  

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att som yttrande till kommunstyrelsen 
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godkänna det föreslagna dokumentet: Program för uppföljning och insyn av 

verksamheter som utförs av privata utförare 2015 -18.  

Teo Zickbauer (S) deltar inte i handläggning och beslut i ärendet. 

________________ 

Exp. 
Kommunstyrelsen 
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§ 92 Dnr 2018-000240 805 

Återremiss anläggnings- och lokalbidrag 2018, 
Idrottsföreningar och Övriga föreningar   

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Ärendet om fördelning av bidrag för anläggningar och lokaler 

återremitterades från majmötet i fritid- och kulturnämnden med uppdrag att 

precisera bidragen för Idrottsföreningar som inte har fotbollsplaner och 

Övriga föreningar. I de beslutade ” Regler och kriterier för bidrag till 

föreningar som gäller för 2018 (KF 2017-12-17 § 422) är vissa förändringar 

gjorda mot föregående gällande regler. Det framgår inte så tydligt att 

ungdomsverksamhets ska prioriteras. I de föregående reglerna var det 

obligatoriskt att inrapportera ungdomsaktiviteter som man gör till sina 

respektive specialidrottsförbund. Det finns inga bidrag för gräsytor som inte 

klassas som fotbollsplaner, vilket bör korrigeras till 2019. Undantag har 

gjorts för Brukshundsklubben för 2018 på samma sätt som skedde 2017 med 

bidrag till en gräsyta.  

Alla bidragsmedel är fördelade förutom 100 000 kr. Den totala 

bidragssumman är 1 954 000 kr.  

Bedömning 

En korrigering är gjord jämfört med majmötet. Ronneby Golfklubb har fått 

sitt bidrag höjt till 62 000 kr vilket är att jämföra med Brukshundsklubben. I 

kommentarspalten ligger information om antal ungdomar i % som 

föreningarna har. Vidare syns om lokalen redan är subventionerad och 

därmed får ett lägre bidrag. I övrig följs de regler och principer som är 

beslutade i fullmäktige. Har föreningen inte lämnat in någon ansökan 

erhållen den inget bidrag. 

Giltigt hyresavtal ska finnas. 

Bidraget beräknas på bruksytor. 

Tillgänglighet för allmänheten ska finnas i rimlig omfattning. 

Ingen uthyrning till främlingsfientlig eller odemokratisk verksamhet.  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar godkänna fördelningen av bidrag till 

Idrottsföreningar utan fotbollsplaner samt Övriga föreningar.   
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Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Teo Zickbauer (S), Mikael 

Karlsson (S) och Anders L Petersson (C).  

Yrkanden 

Anders L Petersson (C) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att godkänna fördelningen av bidrag till 

Idrottsföreningar utan fotbollsplaner samt Övriga föreningar. 

Thommy Persson (S) deltar ej i handläggning och beslut i ärendet. 

________________ 

Exp. 
Berörda föreningar 
Fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 93 Dnr 2018-000122 816 

Kallinge Fritidsgård - utökad verksamhet  

 

Förvaltningschef Thomas Andersson föredrar ärendet. 

Sammanfattning  

Kallinge fritidsgård i Strandhems Fastigheter har nu varit i drift sedan 

invigningen i augusti 2017. Hyresavtalet sträcker sig till 2019-05-01. 

Uppsägningstiden är 9 månader. Om avtalet inte sägs upp förlängs det med  

2 år. Verksamheten har sedan start utvecklats mycket positivt med hög 

besöksfrekvens. Kommunen disponerar enligt avtal övre plan i fastigheten. 

Redan nu ser enhetschefen tillsammans med sina medarbetare behov av 

utveckling och upplever att man är trångbodd. Fastighetsägaren ställer sig 

positiv till att upplåta nedre plan i byggnaden och är beredd att göra insatser 

för att anpassa lokaliteterna. Det gäller brandskydd, ventilation, allmän 

uppfräschning av ytor mm. Får enheten tillgång till lokalerna finns en 

möjlighet att flytta ner aktiviteter som är mer fysiska såsom pingis och 

biljard och därmed skapa en lugnare atmosfär på ovanvåningen. Detta skulle 

ytterligare främja en mer könsneutral verksamhet, vilket är enhetens mål. 

Effektiv yta att nyttja på nedre plan är ytterligare 100 m2.  

Exempel på hur verksamheten kan omformas: 

Flytta ner fysiska och högljudda aktiviteter   

Bygga ett film/mysrum 

Utveckla cafémiljön och höja trivselfaktorn 

Skapa ett kreativt rum 

Utveckla ungdomsinflytandet ytterligare och nyttja de idéer som kommer 

fram. 

Ett nytt hyreskontrakt föreslås skrivas gällande en längre tidsperiod och 

inkluderande ytan på nedre plan. Tidsperiod föreslås till 5 år. 

Hyreskostnaden beräknas öka med 100 000 kr på årsbasis. Dessa medel får 

tilläggsäskas hos kommunstyrelsen alternativt äskas i budgetberedning 2019.  

Bedömning 

Utvecklingen av fritidsgården gör att vi kommer att ytterligare stimulera 

tjejer att besöka fritidsgården. Utvecklingen ska ske genom att en grupp 

ungdomar själva ska forma utvecklingen av fritidsgården, för att göra den så 

attraktiv som möjligt. Eftersom verksamheten fallit så väl ut är denna 

utveckling ett naturligt steg två i utvecklingsplanen för Kallinge fritidsgård. 

Steg tre blir att se över och utveckla den yttre miljön.  
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Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att 

godkänna utökande av verksamheten i Kallinge fritidsgård genom att ge 

fritid och kulturförvaltningen i uppdrag att förhandla fram ett nytt hyresavtal 

på 5 år innefattande även nedre plan i fastigheten Kalleberga 18:12. Det är 

en utökning av ytan på 100 m2.  Kostnadsökningen finansieras genom 

tilläggsanslag för 2018 samt lyfts in i budgetberedningen för 2019 och 

framåt.  

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamöterna Christer Stenström (M) 

Ronny Pettersson (V) och tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ronny Pettersson (V) yrkar med instämmande av Teo Zickbauer (S)och 

Christer Leksell (SD) att ärendet återremitteras med följande motivering: 

att en omförhandling av hyran ska genomföras. 

Teo Zickbauer (S) yrkar om följande tillägg: Att övriga avtalsvillkor, bl a 

avtalstiden ses över 

 

Tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD) yrkar om följande tillägg:  

att en utvärdering av fritidsgården ska genomföras, hur många besökare, hur 

närliggande boenden upplevt besökandet.     

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på om ärendet ska 

behandlas på dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet 

ska återremitteras med ovanstående motiveringar      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet med följande 

motivering: 

Att omförhandla hyran, att en översyn av övriga villkor i avtalet genomförs 

samt en utvärdering av fritidsgårdsverksamheten ska genomföras, hur många 

besökare, hur närliggande boenden upplevt besökandet. 

________________ 

Exp. 
Förvaltningschef Thomas Andersson 
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§ 94 Dnr 2018-000016 009 

Information och rapporter 

 

Förvaltningschef Thomas Andersson lämnar följande information: 

Sammanfattning  

En folder delas ut till ledamöterna där alla gratis sommarlovsaktiviteter finns 

redovisade. All verksamhet finansieras med stöd av Socialstyrelsen.   

Foldern har delats ut till alla elever i grundskolan, i åldern 6-15 år.    

Deltar i debatten 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) och ledamot Mikael Karlsson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att information noteras till dagens 

protokoll.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera informationen till dagen 

protokoll. 

________________ 
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§ 95 Dnr 2018-000014 002 

Delegationsärende 

 

Inga delegationsärende finns att redovisa till dagen sammanträde. 

________________ 
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§ 96 Dnr 2018-000015 009 

Delgivningsärenden mm 

 

Sammanfattning  

Pärmen för delgivningsärende mm cirkulerade under mötet.  

Protokollsutdrag: 

Kommunstyrelsen 2§ 135/2018 – Uppföljning av nämndernas 

internkontrollplaner 2017 (ej KS). 

Kommunstyrelsen § 136/2018 - Nämndernas internkontrollplan 2018 (ej 

KS). 

Ärendelogg 2018-06-19.    

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att delgivningsärende mm noteras 

till dagens protokoll.           

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) 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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§ 97 Dnr 2018-000017 009 

Övriga frågor/ärende 

 

Sammanfattning  

Ronny Pettersson (V) ställer en fråga om varför Brunnsbadet inte öppnar vid 

tidigare tillfälle när det är sommarvarmt tex i maj.     

Deltar i debatten 
Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ledamot Ronny Pettersson (V) och 

tjänstgörande ersättare Christer Leksell (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) yrkar att anläggningsansvarige Peter 

Nilsson får frågan för besvarande vid lämpligt tillfälle.      

Propositionsordning 

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att översända frågan om Brunnsbadet till 

anläggningsansvarige Peter Nilsson för besvarande vid lämpligt tillfälle.  

Ordförande Fredrik Jacobsen (M) tackar ledamöter och tjänstemän för gott 

samarbete och önskar alla en skön sommar! 

Ledamöter och tjänstemän önskar ordförande detsamma. 

________________ 

Exp. 
Anläggningsansvarige Peter Nilsson 

 


