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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande 
Åke Tärntoft (C) 
Gudrun Johansson (SD) 
Anders L Petersson (C) 
Håkan Robertsson (S) 2:e vice ordförande 
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Peter Lindström (RP) 
Mats Roxling (M) 
Johan Svedberg (S) 
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Tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M)  
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Niels Elley (MP) 
 

Övriga närvarande  

Ersättare Christer Stenström (M) 

Tjänstemän Camilla Öberg 
Tommy Johansson 
Elizabeth Olsson                    § 58 
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§ 57 Dnr 2014-000001  

Val av justerare 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) föreslår Håkan Robertsson (S) som 

justerare för dagens protokoll.  

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma.  

 

Beslut 
Fritid- och Kulturnämnden utser Håkan Robertsson (S) till justerare. 

________________ 

Exp: 

Håkan Robertsson 
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§ 58 Dnr 2014-000027 809 

Internbudget 2014 

Ekonom Elizabeth Olsson och förvaltningschef Tommy Johansson föredrar 

Tertial 1. 

 

Sammanfattning  

De redovisade siffrorna är preliminära. Totalen ska dock stämma. 

    

Bedömning 

Prognosen är att Fritid- och Kulturnämnden beräknas hålla budget. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan Robertsson (S), 

Peter Lindström (RP), Claes Diurhuus-Gundersen (M), Anders L Petersson 

(C), tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M) samt ersättare Magnus 

Persson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att informationen noteras i 

protokollet och att ärendet lämnas vidare till Kommunstyrelsen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet och 

lämna den vidare till Kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Tommy Johansson 

Ekonom Elizabeth Olsson 
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§ 59 Dnr 4032  

Tjänsteskrivelse princip för bidrag till kulturföreningar 

Verksamhetschef Lena Brorsdotter föredrar ärendet.  

 

Sammanfattning  

Nuvarande regler/principer;  

 
Verksamhetsbidrag  

Kulturföreningar med kontinuerlig verksamhet kan söka ett årligt 

verksamhetsbidrag för bl.a. administration och i vissa fall delar av lokalkostnaden. 

Arrangemangsbidrag  

Utgår till särskilda kulturevenemang. Arrangemangen måste vara offentliga och ska 

marknadsföras av föreningen. Bidraget kan utformas som förlustbidrag eller riktat 

arrangemangsbidrag. Förlustbidraget betalas ut efter arrangemangets 

genomförande. 

Lokalbidrag (fr 2014) 

Avser att stödja kulturföreningar som äger eller hyr lokal året runt och som Fritid- 

och Kulturnämnden bedömer angelägen för kommunen eller föreningen.    
 

Bedömning 

Förslag till ändrade principer: Grundprincipen för föreningen bör vara att 

medlemsavgifter ska kunna täcka utgifter för den basala, löpande 

verksamheten. Här ryms också kostnader för medlemskontakter, utskick, 

porto och möteskostnader. Bidrag till löpande administration bör maximeras 

till 1000 kronor/år med undantag för de föreningar som har andra löpande 

kostnader som ligger till grund för basverksamhet och utåtriktad 

verksamhet. Det är inte självklart att bidrag för administration ska beviljas. 

 

Genom att ge mindre bidrag till den löpande administrationen och mer till 

den utåtriktade verksamheten signalerar Fritid- och kulturnämnden att 

ökade föreningsaktiviteter som vänder sig till fler än de egna medlemmarna 

premieras. 

 

Kulturföreningar uppmuntras att söka andra bidragsformer som 

investerings- och anläggnings- eller aktivitetsbidrag som 

nämnden/förvaltningen beslutar om. 

Verksamhetsbidrag och arrangemangsbidrag sökes var för sig, i båda fallen 

med detaljerad budget. Arrangemangsbidrag kan även fortsättningsvis sökas 
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för hela året. 

 

Verksamhetsbidrag  

Kostnader för lokal, noter, instrumentvård, kläder/uniformer, 

materialkostnader som är avgörande för att kunna driva 

verksamheten är bidragsberättigade. 

Kostnader för porto, plus- el bankgiro, hemsida, telefon, 

kopiering och liknande kostnader är inte bidragsberättigade 

utan bör finansieras av medlemsavgifter. 

 

Arrangemangsbidrag 

Kostnader för publika arrangemang; gage, ljud & ljus, 

marknadsföring, resor f artister, föreläsare är 

bidragsberättigade. I ansökan ska uppges om bidrag söks hos 

andra finansiärer, t ex Musik i Blekinge, Blekinge läns 

bildningsförbund, Region Blekinge eller studieförbund.   

  

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslagna principer för bidrag till 

kulturföreningar diskuteras i partigrupperna. Ärendet behandlas vid Fritid- 

och kulturnämndens sammanträde i maj 2014.   

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Peter Lindström (RP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar att anta föreslagna principer för bidrag 

till kulturföreningar. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetschef Lena Brorsdotter 
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§ 60 Dnr 2014-000195 805 

Ansökan om kombinerat verksamhets- och 
arrangemangsbidrag Ronneby Musei- och 
hembygdsförening 

Verksamhetschef Lena Brorsdotter informerar. 

 

Sammanfattning  

Ronneby Musei- och hembygdsförening söker sammanlagt 23 000 kronor 

som kombinerat verksamhets- och arrangemangsbidrag för 2014. Föreningen 

söker 5 000 kronor för administrativa kostnader samt 18 000 kronor för att 

arrangera valborgsfirande i Snäckebacken samt Karödagen med 

musikunderhållning. Föreningen har föregående år beviljats 20 000 kronor i 

kombinerat verksamhets- och arrangemangsbidrag. 

Enligt avtal med Fritid- och kulturförvaltningen sköter föreningen museerna 

i Ronneby med omnejd och bemannar dessa under sommarperioden. För 

detta ersätts föreningen 92 000 kronor under 2014. 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musei- och hembygdsförening 

ett verksamhets- och arrangemangsbidrag för 2014 om 20 000 kronor. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter Lindström (RP) och 

Håkan Robertsson (S), ersättare Magnus Persson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musei- och hembygdsförening 

ett verksamhets- och arrangemangsbidrag för 2014 om 20 000 kronor. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Musei- och hembygdsförening 

Verksamhetschef Lena Brorsdotter 
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§ 61 Dnr 2014-000199 805 

Ansökan om verksamhets- och arrangemangsbidrag 
Bosnien - Hercegovinas Kulturförening BIH-94 

Verksamhetschef Lena Brorsdotter föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Bosnien-Hercegovinas kulturförening BIH-94 söker 5 000 kronor i 

verksamhetsbidrag samt 15 000 kronor i arrangemangsbidrag. 

Verksamhetsbidraget är tänkt att användas för ökat samarbete med andra 

föreningar som vill bevara bosnisk kultur, samt att skapa kulturellt utbyte 

med svenska och andra föreningar med hjälp av studiecirklar, arrangemang 

m m. Arrangemangsbidraget är tänkt att användas för lokalkostnader, gage, 

ljudanläggning m m för kulturarrangemang. 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden avslår ansökan om verksamhets- och 

arrangemangsbidrag motsvarande 20 000 kronor. Föreningen uppmanas att 

återkomma med ansökan om arrangemangsbidrag med specificerad budget 

för de aktuella arrangemangen. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) och ledamot Peter Lindström (RP). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

om avslag och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar avslå Bosnien-Hercegovinas 

kulturförening BIH-94:s ansökan om verksamhets- och arrangemangsbidrag 
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motsvarande 20 000 kronor. Föreningen uppmanas att återkomma med 

ansökan om arrangemangsbidrag med specificerad budget för de aktuella 

arrangemangen.  

________________ 

Exp: 

Bosnien-Hercegovinas kulturförening BIH-94 

Verksamhetschef Lena Brorsdotter 
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§ 62 Dnr 2014-000197 805 

Ansökan om arrangemangsbidrag "Connecting 
Worlds" Horsahallens Gille 

 

Sammanfattning  

Föreningen Horsahallens Gille söker 50 000 kronor i bidrag för att arrangera 

en konserten/evenemanget Connecting World  den 3 juli 2014 i stenladan på 

Johannishus slott. Arrangemanget görs i samarbete med föreningen Lyckå 

kammarmusikfestival och ingår som en programpunkt under festivalveckan 

den 29/6-6/7 2014. 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Horsahallens gille ett 

arrangemangsbidrag om 30 000 kronor för att genomföra arrangemanget 

Connecting World den 3 juli 2014  inom ramen för Lyckå 

kammarmusikfestival. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Anders L Petersson (C), 

Håkan Robertsson (S) och Peter Lindström (RP). 

 

Yrkanden 

Håkan Robertsson (S) yrkar på att en redovisning av besökarantalet läggs till 

i beslutstexten. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på 

tjänstemannaförslaget med framfört tilläggsyrkande och finner bifall på 

detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Horsahallens gille ett 

arrangemangsbidrag om 30 000 kronor för att genomföra arrangemanget 
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Connecting World den 3 juli 2014  inom ramen för Lyckå 

kammarmusikfestival om de åtar sig att redovisa antal besökare på eventet. 

________________ 

Exp: 

Horsahallens gille 
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§ 63 Dnr 2014-000198 805 

Sammanställning av anläggnings- och 
investeringsbidrag 

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar anläggning- och 

investeringsbidrag samt bidrag till föreningar med fotbollsplaner. 

 

Sammanfattning  

Föreningslivet har per 2014-03-31 ansökt om anläggnings- och 

investeringsbidrag samt bidrag till föreningar med fotbollsplaner. Fördelning 

av bidrag till fotbollsplaner följer fördelningsnyckeln i tidigare beslut i 

nämnden. 

    

Förslag till beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar: 

a) bevilja bidrag enligt bilaga ”anläggningsbidrag”. 

b) bevilja bidrag enligt bilaga ”investeringsbidrag”.    

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan Robertsson (S), 

Christoffer Stenström (M), Anders L Petersson (C), Claes Diurhuus-

Gundersen (M) samt ersättare Magnus Persson. 

  

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att beslut i ärendet delas upp i 

två delar, del ett Anläggningsbidrag och del två Investeringsbidrag. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

om uppdelning av ärendet och finner bifall på detsamma.  
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Yrkanden, Anläggningsbidrag 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att: 

a) PRO Listerby-Johannishus och delen om föreningar med 

samlingslokaler lyfts ur ärendet då riktlinjer bör utarbetas och 

presenteras för nämnden i november. 

b) beredning i ärendet om föreningar med samlingslokaler består av tre 

ledamöter från nämnden, förslagsvis Claes Diurhuus-Gundersen (M), 

Håkan Robertsson (S) och Kranislav Miletic (S). Nils Ingmar Thorell 

(FP) är sammankallande. 

c) samt att Ronneby ryttarförening tas bort från anläggningsbidragen. 

 

Propositionsordning, Anläggningsbidrag 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

om Anläggningsbidragen och finner bifall på detsamma.  

 

Beslut, Anläggningsbidrag 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar 

- återremittera delarna ’PRO Listerby-Johannishus’ och ’Föreningar 

med samlingslokaler’. 

- uppdra förvaltningschef Tommy Johansson att senast i november 

återkomma med förslag gällande nya riktlinjer för ’Föreningar med 

samlingslokaler’. 

- ta bort Ronneby ryttarförening från anläggningsbidrag och föra över 

till investeringsbidrag, 

- utse ledamöterna Claes Diurhuus-Gundersen (M) och Kranislav 

Miletic (S) till beredning för ’Föreningar med samlingslokaler’ vars 

resultat ska redovisas på nästkommande nämndmöte 4 juni. Nils 

Ingmar Thorell (FP) till sammankallande för densamma. 

- med ovanstående revideringar bifalla tjänstemannaförslaget gällande 

Anläggningsbidrag. 

 

Under denna paragraf ajournerade sig nämnden för överläggning i ärendet. 

(kl.14:45-15:10) 
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Yrkanden, Investeringsbidrag 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall på tjänstemannaförslaget 

gällande Investeringsbidragen, med tillägget om Ronneby ryttarförening. 

 

Propositionsordning, Investeringsbidrag 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

om Investeringsbidragen och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut, Investeringsbidrag 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar godkänna delen Investeringsbidrag i 

tjänstemannaförslaget, med tillägget om Ronneby ryttarförening. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Tommy Johansson 

Claes Diurhuus-Gundersen 

Håkan Robertsson 

Kranislav Miletic 
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§ 64 Dnr 2014-000200 800 

Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag 
angående mer information om våra historiska 
sedvärdheter utmed E22  

Lena Brorsdotter föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Fritid- och kulturnämnden har fått rubricerade medborgarförslag för yttrande 

angående skyltning av historiska sevärdheter längs E22. 

 

Bedömning 

Fritid- och kulturnämnden betonar vikten av skyltning av kommunens 

historiska sevärdheter, som förslagsställaren föreslår. Det är viktigt att lyfta 

fram sevärdheterna för kommuninvånarna, men det är också angeläget för att 

kunna utveckla  besöksnäringen. 

 

Förslag till beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom förslaget att förbättra 

skyltningen av historiska sevärdheter och ger förvaltningen i uppdrag att 

samverka med Infoenheten i ärendet. 

 

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter Lindström (RP), 

Claes Diurhuus-Gundersen (M), Åke Tärntoft (C) och ersättare Magnus 

Persson (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget, 

med ”medborgarförslag” som tillägg i beslutstexten. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 
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Beslut 

Fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom medborgarförslaget att förbättra 

skyltningen av historiska sevärdheter och ger förvaltningen i uppdrag att 

samverka med Infoenheten i ärendet. 

________________ 

Exp: 

 

 



 

Fritid- och kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(23) 
2014-05-14  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 65 Dnr 2012-000255 822 

Hyra av kiosk Brunnsbadet 

Förvaltningschef Tommy Johansson föredrar ärendet. 

 

Sammanfattning  

Ronneby simsällskap har sedan tidigare kioskverksamheten på Brunnsbadet 

genom ettårigt avtal. I kioskerna behöver vissa investeringar/förändringar 

göras för att effektivare kunna ge bra service åt besökare.  

För sin verksamhet i simhallen i Ronneby behöver simsällskapet få tillgång 

till ny tidtagningsutrustning. 

Simsällskapet är beredda att göra investeringar mot att avtalet i Brunnbadet 

skrivs på flera år och inte ettårigt som nu är fallet. 

 

Förslag till beslut 

Fritid och kulturnämnden beslutar skriva ett femårigt avtal med Ronneby 

Simsällskap för kioskverksamheten på Brunnsbadet enligt bifogat förslag. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan Robertsson (S), 

Peter Lindström (RP) och ersättare Magnus Persson (M). 

 

Yrkanden 

Håkan Robertsson (S) yrkar bifall med tillägget att LOU Lag (2007:1091) 

efterlevs.  

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till tilläggsyrkandet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda 

yrkanden och finner bifall på desamma.  

 

Beslut 
Fritid- och Kulturnämnden kulturnämnden beslutar skriva ett femårigt avtal 

med Ronneby Simsällskap för kioskverksamheten på Brunnsbadet enligt 

https://lagen.nu/2007:1091
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tjänstemannaförslaget, under förutsättning att Lag (2007:1091) (LOU) 

efterlevs. 

________________ 

Exp: 

Förvaltningschef Tommy Johansson 

Ronneby simsällskap 

 

https://lagen.nu/2007:1091
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§ 66 Dnr 2014-000002  

Delegationsbeslut 2014 

 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Claes Diurhuus-

Gundersen (M) och tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 67 Dnr 2014-000003 800 

Delgivningsärenden 2014 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 68 Dnr 2014-000004 869 

Information och rapporter 

 

Sammanfattning  

- Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) informerar om 

ordförandebeslut samt dennes, Claes Diurhuus-Gundersen (M) och  

Peter Lindströms (RP) närvarande på ”Hästnäringen och dess 

betydelse”.   

- Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om personalärenden.  

- Verksamhetschef Lena Brorsdotter informerar om riktlinjer för 

fritidsledare då barn far illa. 

- Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) tackar Gudrun Johansson (SD) 

för hennes tid i Fritid- och Kulturnämnden, då det är hennes sista 

sammanträde. 

    

Deltar i debatten 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Håkan Robertsson (S), 

Peter Lindström och ersättare Christer Stenström (M) 

 

Yrkanden 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar på att informationen noteras till 

protokollet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner bifall på detsamma. 

 

Beslut 

Fritid- och Kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 

________________ 

 

 


