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§ 123

Dnr 2015-000004 810

Val av justerare
Teo Zickbauer (S) utses att justera dagens protokoll.
________________
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§ 124

Dnr 2015-000165 805

Ronneby Folkteater – bidrag
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet.
Ronneby Folkteater ansökte om verksamhetsbidrag för 2015 om 645 tkr
kronor. Vid Fritid och kulturnämndens sammanträde 2015-04-16 beviljades
föreningen 200 tkr enligt § 51/2015.
Föreningens ansökan är på totalt 645 tkr vilket motsvarar nästan
70 % av 2015 års verksamhets- och arrangemangsbidrag som är på 950 tkr.
Av årets verksamhetsbidrag återstår 197 000 kronor. För återstående del av
budgetåret beräknas ca 65 tkr för kommande ansökningar.
I samband med fritid- och kulturförvaltningens sammanträde 2015-08-20,
§ 111, återremitterades ärendet för att Ronneby Folkteater skulle inkomma
med en komplettering av helårsbudget. Detta underlag har inkommit till
förvaltningen. Föreningen har därefter även inkommit med ytterligare en
ansökan ”Familjeteater över hel kommunen” som ska behandlas på
sammanträdet i september 2015.
Under 2014 utbetalades ca 400 tkr i bidrag till Ronneby Folkteater. Utöver
detta bidrag köptes bland annat stadsvandringar in från förvaltningen. Fram
till dagens datum 2015 har ca 250 tkr betalats ut i bidrag samt har
stadsvandringar, brunnparksvandringar mm köpts in. Föreningen har under
året med en stor bredd i sina aktiviteter gett invånare, turister m fl en
upplevelse som satt kommunen på kulturkartan. För att ytterligare stärka
föreningens möjligheter till planerade aktiviteter skulle ett fastställt totalt
bidrag på helårsbasis underlätta all hantering.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar om ett bidrag om 100 tkr till Ronneby
Folkteater. Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att
tillsammans med Ronneby Folkteater aktualisera ett förslag på en gemensam
samarbetsplan mellan Ronneby kommun och Ronneby Folkteater inför 2016
där ett förslag på bidrag per helårsbasis presenteras senast på sammanträdet i
oktober.
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Fritid- och kulturnämndens presidie tilläggsyrkar att en budgetöverföring om
50 tkr sker från kontot för föreningsbidrag, där det återstår ca 400 tkr, till
kontot för verksamhets- och arrangemangsbidrag så att Ronneby Folkteater
beviljas ett bidrag om 150 tkr.
Deltar i debatten
Ordförande Lena Mahrle (FP), ledamöterna Teo Zickbauer (S), Peter
Lindström (RP), Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättarna Thommy
Persson (S) samt Thomas Svensson (S).
Yrkanden
Teo Zickbauer (S) yrkar med instämmande av Kranislav Miletic (S) och
tjänstgörande ersättare Thomas Svensson (S) bifall till förslaget och
presidiets tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordförande Lena Mahrle (FP) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att Fritid-och kulturnämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag om 150 tkr till
Ronneby Folkteater samt att fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att
tillsammans med Ronneby Folkteater aktualisera ett förslag på en gemensam
samarbetsplan mellan Ronneby kommun och Ronneby Folkteater inför 2016
där ett förslag på bidrag per helårsbasis presenteras senast på sammanträdet i
oktober.
Att genomföra en budgetöverföring om 50 tkr från kontot för
föreningsbidrag, där det återstår ca 400 tkr, till kontot för verksamhets- och
arrangemangsbidrag.
________________
Exp.
Ronneby folkteater
Fritid- och kulturförvaltningen
Ekonomienheten Elizabeth Olsson

.
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§ 125

Dnr 2015-000200 841

Tosia Bonnadan - framtidsutveckling
Sammanfattning
Ordförande Lena Mahrle (FP) redovisar att på sammanträdet 2015-08-20
§ 113, togs beslut om att utse ledamöter eller ersättare till en arbetsgrupp för
arbetet med att utveckla Tosia Bonnadan.
Fritid- och kulturnämnden beslutade att utse Rose-Marie Leksell (SD) och
Stefan Jonasson (M) som ledamöter och att oppositionen skulle lämna sitt
förslag på dagens sammanträde.
Teo Zickbauer (S) föreslår Thommy Person (S) som ledamot i gruppen.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar tillsätta en arbetsgrupp, bestående av
Stefan Jonasson (M), Rose-Marie Leksell (SD) och Thommy Persson (S)
samt en tjänsteman, med uppdrag att se över befintlig organisation kring
Tosia Bonnadan samt att presentera en strategi för att ytterligare lyfta
arrangemanget. Förslaget skall presenteras för nämnden senast årsskiftet
2015/16.
Thommy Persson (S) ska vara sammankallande i arbetsgruppen.
________________
Exp.
Förvaltningschef
Evenemangs- och turistsamordnare
Stefan Jonasson
Rose-Marie Leksell
Thommy Persson
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