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Teo Zickbauer (S), 2:e vice ordförande 
Fredrik Jacobsen (M) 
Jesper Rehn (L) 
Anders L Petersson (C) 
Thommy Persson (S) 
Catharina Christensson (S) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
Sten-Albert Olsson (SD) 
Martin Johansson (S) 

Tjänstgörande ersättare Siman Zeid (V) tjänstgör för Omid Hassib (V) 
Anders Oddsheden (SD) tjänstgör för Bengt Åke Johansson (SD) 
  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef 
Herman Persson, nämndsekreterare 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(5) 

2020-03-17  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

Ärendelista 
§ 49 Dnr 2020-000146 800 4 

Avtal Ronneby Folkteater 2020 .......................................................... 4 
 
 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
4(5) 

2020-03-17  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr 2020-000146 800 

Avtal Ronneby Folkteater 2020 
 

Sammanfattning  
Ronneby kommun har under åren 2017, 2018 samt under 2019 tecknat 
ettåriga samarbetsplaner med Ronneby Folkteater. Föreningen har inför 
tecknandet 2020 inkommit med en skrivelse gällande önskade förändringar i 
kommande samarbetsplan. Ronneby Folkteater föreslår följande ändringar 
utifrån 2019 års samarbetsplan:  
 
Att verksamhetsbidraget höjs från 539 000 kronor till 739 000 kronor.  
  
Att 100 000 kronor ska användas för gästspel på teatern samt 
 
arrangemang i kommunens mindre samhällen. 
 
 Att all uthyrning ska ske efter av kommunen fastställd taxa. 
 
Att föreningen har rätt att utöver av kommunen fastställd taxa även ta betalt 
för användningen av föreningen ägd teknisk utrustning, för teknikers 
tjänster, vaktmästare samt städkostnader.  

Bedömning 
Föreningen beviljades under 2019 verksamhetsbidrag med 439 000 kronor. 
Till detta beviljades föreningen ytterligare verksamhetsbidrag med 100 000 
kronor, anledningen till ytterligare verksamhetsbidrag beviljades var att 
Ronneby Folkteater övertog Riksteaterns och Regionteatern i 
Blekinge/Kronobergs teaterföreställningar samt att arrangemang i 
kommunens mindre samhällen tagits över av föreningen, detta från och med 
2017. 
Föreningen föreslår i sin skrivelse att det totala verksamhetsbidraget under 
2020 höjs till 739 000 kronor, en höjning med 200 000 kronor jämfört med 
2019. Bedömningen är att föreningen inom ramen för bifogat avtalsförslag 
finner täckning för, av föreningen, beskrivna kostnader. Detta utan en 
höjning av verksamhetsbidraget. Föreningens övriga förslag är inget som 
missgynnar kommunen eller föreningen utan kan istället gynna samarbetet 
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och Ronneby Folkteaters utveckling. Bedömningen är att även de övriga 
förslagen från föreningen tillgodoses i bifogat avtalsförslag.  

Förslag till beslut 
Kulturutskottet föreslår Teknik-, fritid och kulturnämnden att ge 
förvaltningschef i uppdrag att teckna bifogat avtal med Ronneby Folkteater 
för 2020  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Anders Bromée (M). 

Yrkanden 
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar bifall till Kulturskottets förslag.    
Ordförande Anders Bromée (M) yrkar att Teknik- fritid- och kulturnämnden 
förklarar paragrafen omedelbart justerad.     

Propositionsordning 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt första yrkande och 
finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 
Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på sitt andra yrkande och 
finner att Teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.     

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningschef i uppdrag 
att teckna bifogat avtal med Ronneby Folkteater för 2020. 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förklara paragrafen 
omedelbart justerad. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
Michael Mårtensson, Ordförande Ronneby folkteater 
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