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§ 77 Dnr 4382  

Tilläggsansökan till förstudien Kultur runt Östersjön  
 

Sammanfattning  
 Utöver redan beviljade medel, 186 tkr, från Region Blekinge till en 
förstudie, Kultur runt Östersjön, för att förvalta, tillvarata och utveckla 
resultat från projektet ArtLine kommer Fritid- och kulturförvaltningen i 
Ronneby kommun, i egenskap av Leadpart i förstudien, att söka ytterligare 
medel från Region Blekinge för att utveckla projektet under perioden 2014-
09-01 t o m 2015-10-31. I tidigare ansökan har inte kostnader för resor inom 
östersjöområdet och workshops tagits med i tillräckligt stor omfattning. 
Fritid-och kulturförvaltningen kommer även att söka medel från 
Regionförbundet i Kalmar. 
 
235 500 kronor kommer att sökas ytterligare från Region Blekinge 
235 500 kronor kommer att sökas från Regionförbundet i Kalmar   

 

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden beslutar tillstyrka att Fritid- och 
kulturförvaltningen söker ovanstående medel från Region Blekinge och 
Region Kalmar för att driva förstudien Kultur runt Östersjön   

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar tillstyrka att Fritid- och 
kulturförvaltningen söker ovanstående medel från Region Blekinge och 
Region Kalmar för att driva förstudien Kultur runt Östersjön.  
Fritid- och kulturnämnden beslutar att paragrafen ska vara omedelbart 
justerad. 
________________ 

Exp: 

Lena Brorsdotter  
Kirsti Emaus 
Kalmar kommun 
Region Blekinge 
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§ 78 Dnr 2011-000119 800 

Förstudie om Kultur runt Östersjön, vidareutveckling 
och resultat av Art Line-projektet 
Administrativ chef Lena Brorsdotter och kultursekreterare Kirsti Emaus 
informerar om kultur runt Östersjön samt vidareutveckling och resultat av 
Art Line-projektet. 

 

Sammanfattning  
Karlskrona och Ronneby kommuner har ansökt om bidrag från Region 
Blekinge till en förstudie för att förvalta, tillvarata och utveckla resultat från 
projektet Art Line.  Syftet är också att kartlägga och analysera fakta inför en 
framtida ansökan för ett internationellt projekt om en utveckling av det 
uppbyggda internationella nätverket samt att utvidga partnerskapet i hela 
Östersjöområdet. Blekinge och Kalmar län omfattas av förstudien. Kalmar 
kommun söker separat från Kalmar regionförbund. 
 
I ansökan till Region Blekinge har Karlskrona kommun uppgetts vara s k 
”Leadpart” och Ronneby och Kalmar är ”partners”. 
Region Blekinge har beviljat 186 tkr till förstudien. Pga personalbyten inom 
kulturförvaltningen i Karlskrona har arbetet med förstudien inte kommit i 
gång.  
Karlskrona kommun är beredda att överlåta rollen som ”leadpart” till 
Ronneby kommun, vilket innebär att Ronneby kommun kommer att 
rekvirera det beviljade bidraget från Region Blekinge och anställa en 
projektledare på 50 % under ett år fr o m 1 september 2014.  
Direkt personalansvar och budgetansvar åläggs Fritid- och 
kulturförvaltningen och 
Kulturcentrum. 
    

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden tillstyrker att  

- Fritid- och kulturförvaltningen i överenskommelse med Karlskrona 
och Kalmar kommuner samt Region Blekinge övertar rollen som 
Leadpart för förstudien samt anställer en projektledare under ett år fr 
o m september 2014 

- Fritid- och kulturförvaltningen rekvirerar beviljade medel 186 000 
kronor från Region Blekinge    
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden tillstyrker att  

- Fritid- och kulturförvaltningen i överenskommelse med Karlskrona 
och Kalmar kommuner samt Region Blekinge övertar rollen som 
Leadpart för förstudien samt anställer en projektledare under ett år 
från och med september 2014 

-  
Fritid- och kulturförvaltningen rekvirerar beviljade medel 186 000 kronor 
från Region Blekinge 

________________ 

Exp: 

Lena Brorsdotter  
Kirsti Emaus 
Karlskrona kommun 
Kalmar kommun 
Region Blekinge 
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§ 79 Dnr 2014-000241 040 

Budget 2015 
Förvaltningschef Tommy Johansson, administrativ chef Lena Brorsdotter 
och ekonom Elizabeth Olsson informerar om investeringar för år 2015. 

 
Sammanfattning  

1.  Kommunfullmäktiges mål 2015 
2. Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar inför 2015 i 

förhållande till verksamheten under 2014 
3. Verksamhetsmått och nyckeltal 
4. Nämndens budget 2015, plan 2016-2017 
5. Kortfattad beskrivning av nämndens verksamhetsområde 

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Claes Diurhuus (M), 
tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M), Peter Lindström (RP), Håkan 
Robertsson (S), Christer Stenström (M), Anders L Petersson (C) och Åke 
Tärntoft (C). 

 
Förslag till beslut 
 Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall till förslag enligt bilaga med tillägg.     

 

Tilläggsyrkanden 
A Spontanidrottsplats för 1,2 milj. 

B 500 000 kronor till investeringsbidrag för att möta kommunal 
medfinansiering till föreningar när medel erhålles från annan part. 

C 300 000 kronor till föreningsdrift av anläggningar samt 300 000 kronor till 
samlingslokaler. 

 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Fritid- 
och kulturnämnden bifaller desamma. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar i enlighet med bilaga 1 - budget 2015, 
bilaga 2 - tilläggsäskande investeringsbudget 2015 samt bilaga 3 - 
tilläggsäskande driftbudget 2015. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  
Tommy Johansson  

Ekonomienheten  
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§ 80 Dnr 2014-000230 810 

Ronneby Horse Center ansöker om möjlig 
medfinansiering från Ronneby kommun gällande en 
uteridbana 
Förvaltningschef Tommy Johansson redogör för Ronneby Horse Centers 
ansökan om medfinansiering från Ronneby kommun gällande en uteridbana. 

 

Sammanfattning  
Ronneby Ryttarförening har ställt frågan gällande medfinansiering till att 
färdigställa paddock / uteridbana. De har via Blekinge Idrottsförbund och 
idrottslyftet sökt medel för färdigställande. Idrottslyftet bidrar med ca 42 % 
(200 000 kr) av kostnaden om föreningen medfinansiera resterande 58 % 
(280 000 kr), högst 10 % (48 000 kr) får avse ideellt arbete. 
Föreningen planerar att sälja andelar á 5000 kr som del i finansiering.     

Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden ser föreningens ambition att komma framåt med 
anläggningen som positivt och beslutar att skicka ärendet till 
Kommunstyrelsen för ytterligare hantering. I Fritid- och kulturnämndens 
budget finns inte utrymme för denna medfinansiering.    

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP), Håkan Robertsson 
(S), Peter Lindström (RP), Anders L Petersson (C), tjänstgörande ersättare  
Magnus Persson (M) och Claes Diurhuus (M). 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden ser föreningens ambition att komma framåt med 
anläggningen som positivt och beslutar att skicka ärendet till 
Kommunstyrelsen för ytterligare hantering. I Fritid- och kulturnämndens 
budget finns inte utrymme för denna medfinansiering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen  

Ronneby Horse Center 
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§ 81 Dnr 2014-000239 864 

Ronneby Folkteater ansöker om bidrag för 
genomförande av ett nytt spännande teaterprojekt 
Administrativ chef Lena Brorsdotter redogör för Ronnby Folkteaters 
ansökan om bidrag för genomförande av ett nytt spännande teaterprojekt. 

 

Sammanfattning  
Ronneby folkteater söker 60 000 kronor i arrangemangsbidrag för att producera och 
genomföra ”Ronnebybilder…halv åtta hemma hos mig”, fyra korta föreställningar 
under fyra veckor. Varje föreställning har en kort produktionstid, vilket är 
produktionens grundidé.  
 
Föreningen redovisar kostnader för två skådespelare och en musiker, månadslön, 
samt för gästartister. Dessutom redovisas kostnader för produktion och 
marknadsföring. 
 
Sammanlagda kostnader beräknas till 108 751 kronor. Föreningen uppskattar 
biljettintäkterna till 14 400 kronor.    
Förslag till beslut 
 Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Ronneby folkteater ett 
arrangemangsbidrag om 50 000 kronor.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar Ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Claes Diurhuus (M), 
Åke Tärntoft (C), Peter Lindström (RP), Anders L Petersson (C) och 
tjänstgörande ersättare Magnus Persson (M). 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Ronneby folkteater ett 
arrangemangsbidrag om 50 000 kronor. 

Jäv 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
debatten. Åke Tärntoft (C) är justerande på denna paragraf. 

________________ 

Exp: 
Ronneby folkteater 
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§ 82 Dnr 2014-000240 860 

Ronneby Folkteater ansöker om investeringsstöd för 
införskaffande av ett turnéfordon 
 

Sammanfattning  
 Ronneby Folkteater söker 70 500 kronor i investeringsbidrag för att köpa ett 
turnéfordon. Inköpet ska vi finansieras via ett lån i Swedbank. För att snabbare 
kunna betala av låneskulden söker föreningen 50 % av kostnaden, 70 500 kronor.   

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan då budgetmedel för investerings- 
och anläggningsbidrag har förbrukats för verksamhetsåret 2014.    
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet för vidare  

Hantering 

Jäv 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson (S) anmäler jäv och deltar inte i 
debatten, Åke Tärntoft (C) är justerande på denna paragraf. 

________________ 

Exp: 

Ronneby Folkteater 
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§ 83 Dnr 2014-000242 809 

"Landslagets" Fotbollsskola 2014 ansöker om barn- 
och ungdomspeng, lovaktivitet 
 

Sammanfattning  
 Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om ”Landslagets” 
Fotbollsskola.   
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att ärendet utgår. 

________________ 
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§ 84 Dnr 2014-000002 8051 

Delegationsbeslut 2014 
 

Sammanfattning  
 Delegationspärmen cirkulerade på mötet.   

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), tjänstgörande ersättare 
Magnus Persson (M). Håkan Robertsson (S) och Åke Tärntoft (C). 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till 
protokollet. 

________________ 
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§ 85 Dnr 2014-000004 869 

Information och rapporter 
 

Sammanfattning  
Ledamot Åke Tärntoft (C) informerar om uppställningsplatsen för 
husvagnar/bilar i Saxemara, dålig skyltning vilket innebär att 
uppställningsplatsen är halvbelagd. 

Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om Brunnsbadetintäkterna 
ligger ungefär i paritet med budget. 

Färgen blöder i bassängerna med den följden att ersättning utgick för 
förstörda badkläder. 

Tjänstgörande ersättare Christer Stenström ställer en fråga om inlösten av 
fastighet i Ekenäs.  

Ordförande tog upp frågan om föroreningar i Kärreviken. 

Administrativ chef Lena Brorsdotter rapporterade om Biblioteket respektive 
Kulturcentrum och de värdefulla extra insatser som Magnus Abrahamsson 
har ställt upp på under sommaren. 

 

Lena Brorsdotter informerade även om att skylten till Brunnskvittretär klar 
och den 15 augusti var det invigning.    

 
Deltar i debatten 
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), Åke Tärntoft (C) och 
tjänstgörande ersättare Christer Stenström. 

 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att notera information och rapporter till 
protokollet. 

________________ 
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Budget 2015 – Fritids- och Kulturnämnden 

Förslaget har följande struktur: 

1. Kommunfullmäktiges mål 2015 

2. Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar inför 2015 i förhållande till verksamheten 

under 2014 

3. Verksamhetsmått och nyckeltal 

4. Nämndens budget 2015, plan 2016-2017 

5. Kortfattad beskrivning av nämndens verksamhetsområde 

1. Kommunfullmäktiges mål 2015 

Fritids- och Kulturnämnden föreslår att målvärde för 2015 blir 65, att beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Ansvarig 
Nämnd/ Bolag 

Mål Indikator Målvärde 
2014 

Målvärde 
2015 

Tidpunkt för upp-
följning ÅR/T1/T2 

FoK Ronneby kommun ska ha en 
rik tillgång till kultur och fritid 

Snitt, NMI idrott / NMI 
kultur / NRI fritid 

65 65 ÅR 

  

2. Beskrivning av väsentliga verksamhetsförändringar inför 2015 i förhållande till 

verksamheten under 2014 

Fritids- och Kulturnämndens  verksamhet  2015 planeras till omfattning i allt väsentligt motsvara 

2014. De kostnadsförändringar som förväntas är beaktade i tidigare års budgetarbete och beräknas 

rymmas inom antagna kostnadsramar. 

3. Verksamhetsmått och nyckeltal 

Fritids- och Kulturnämnden saknar verksamhetsmått och nyckeltal för 2015. 

4. Nämndens budget 2015, plan 2016-2017 

Budgetförslaget avser Fritids- och Kulturnämnden. 

2. FÖRSLAG TILL BUDGET EFTER DISPOSITIONER (FKN) 

(tkr) Bokslut 
2012 

Bokslut 
2013 

Budget 
2014 

Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Intäkter -6 186 -5 849 -6 263 -6 263 -6 263 -6 263 

Personalkostnader 20 779 20 010 21 214 21 330 21 330 21 330 

Övriga kostnader 38 459 39 477 44 083 44 232 43 862 43 862 

Avskrivningar 8 930 8 790 3 489 3 753 3 902 3 856 

Internränta 6 012 4 163 1 531 1 408 1 228 1 015 

Nettokostnad 67 994 66 592 64 054 64 460 64 059 63 800 

 Budget/planbelopp gällande vid T2 2014 i 2014 års löneläge 
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Väsentliga dispositioner (FKN) 

(tkr) Budget 
2015 

Plan 
2016 

Plan 
2017 

Planbelopp 64 460 64 059 63 800 

Inga dispositioner    

Planbelopp efter dispositioner 64 460 64 059 63 800 

 

Inga väsentliga dispositioner föreslås för enheten. Planerad verksamhet beräknas inrymmas inom 

givna ramar. 

5. Kortfattad beskrivning av nämndens verksamhetsområde 

Inom Fritids- och Kulturnämndens verksamhet finns biblioteksverksamhet, kulturverksamhet, turism, 

anläggningar gällande föreningsverksamhet och besöksverksamhet. Nämnden ansvarar för 

bidragsfördelning, evenemang och uthyrning av bl.a båtplatser. 

 

6. Äskande utöver ram drift och investering 
a) Driftsanslag tilläggsäskande. 

Tilläggsäskande under förutsättning att internhyresavtal tecknas mellan 
Tekniska förvaltningen och FoK gällande fastigheten Ronneby teater from 
2015. 

  

Tilläggsäskande 1:  Nettohyra 107 tkr för hyreskostnad till Tekniska 
förvaltningen, enligt tekniska förvaltningens förslag till internhyresavtal, (Ksau 
§ 165, 2014-05-26) FoK-nämndens kostnader samt intäkter kommer att bli 

  

Internhyra till Tekniska förvaltningen 336 tkr  Årlig 
Hyresintäkt från Ronneby folkteater -133 tkr Årlig 
Hyresintäkt från övriga föreningar -96 tkr Årlig 

Nettokostnad 107 tkr Årlig 
   
Tilläggsäskande 2:   229 tkr som kompensation för hyresbidrag till i 
fastigheten verksamma föreningar (133 tkr avser Ronneby folkteater, 96 tkr 
avser MHF Ungdom och Ronneby Korpidrottsförbund)  229 tkr Årlig 
   
Tilläggsäskande 3:   300 tkr investeringsbidrag till föreningsdrivna 
anläggningar  300 tkr Årlig 
   
Tilläggsäskande 4:   300 tkr investeringsbidrag till samlingslokaler  

300 tkr Årlig 
Tilläggsäskande 5:   500 tkr medfinansiering vid externa projekt  

500 tkr Årlig 
   

Totalt äskande utöver ram årligen 1 436 tkr Årlig 
Se särskild skrivelse   
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b) Investeringsanslag tilläggsäskande. 

Tilläggsäskande för önskade investeringar 2015   
   
Tilläggsäskande 1:   8 000 tkr + kap kostnader för konstgräs på 
Brunnsvallens B-plan.  8 000 tkr +kap.k 
   
Tilläggsäskande 2:   1 000 tkr + kap. kostnader extra gräsyta inom 
Brunnsvallens område.  1 000 tkr +kap.k 
   
Tilläggsäskande 3:  1 000 tkr + kap. kostnader  för skatepark 

1 000 tkr +kap.k 
Tilläggsäskande 4:   ?? tkr + kap. kostnader inväntar utredningsrapport 
för tillbyggnad/ombyggnad/nybyggnad av Kockumhallen.  ??  +kap.k 
   
Tilläggsäskande 5:   1 200 tkr + kap. kostnader för ny 
spontanidrottsplats/aktivitetsyta 1 200 tkr +kap.k 
   

Totalt äskande investeringsanslag utöver ram  11 200 tkr +kap.k 
Se särskild skrivelse   

 



 Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 78/2014.                           Bilaga 2  

 2014-09-01 Dnr: 2014/241

Äskande invest 2015-2017 FKN till ek-ks 140901      

 

Fritid- och kulturförvaltningen 

Tommy Johansson Förvaltningschef   
Tel: 0457-61 81 10  
E-post: tommy.johansson@ronneby.se   

Tilläggsäskande investeringsbudget 2015  
 

Sammanfattning 
Vid Fritid- och kulturnämndens extra 
sammanträde den 27 augusti togs beslut om att 
äska investeringsmedel till önskade investeringar 
under 2015. 

  

   

   

Tilläggsäskande 1:   8 000 tkr + kap kostnader för 
konstgräs på Brunnsvallens B-plan.  

8 000 tkr +kap.k 

   

Tilläggsäskande 2:   1 000 tkr + kap. kostnader 
extra gräsyta inom Brunnsvallens område.  

1 000 tkr +kap.k 

   

Tilläggsäskande 3:  1 000 tkr + kap. kostnader  för 
skatepark 

1 000 tkr +kap.k 

Tilläggsäskande 4:   ?? tkr + kap. kostnader 
inväntar utredningsrapport för 
tillbyggnad/ombyggnad/nybyggnad av 
Kockumhallen.  

??  +kap.k 

   

Tilläggsäskande 5:   1 200 tkr + kap. kostnader för 
ny spontanidrottsplats/aktivitetsyta 

1 200 tkr +kap.k 

   

Totalt äskande investeringsanslag utöver ram  11 200 tkr +kap.k 

 

 



 Tillhör Fritid- och kulturnämnden § 78/2014.                    Bilaga 3

 2014-09-01    Dnr: 2014/241

Äskande drift 2015-2017 FKN till ek-ks 140901 

 

Fritid- och kulturförvaltningen 

Tommy Johansson Förvaltningschef   
Tel: 0457-61 81 10  
E-post: tommy.johansson@ronneby.se   

Tilläggsäskande driftbudget 2015. 
 

Sammanfattning 
Vid Fritid- och kulturnämndens extra sammanträde den 
27 augusti togs beslut om att äska medel för att täcka ett 
underskott i internhyresavtal mellan Tekniska 
förvaltningen och FoK.. Tilläggsäskandet gäller under 
förutsättning att internhyresavtal tecknas mellan 
Tekniska förvaltningen och FoK gällande fastigheten 
Ronneby teater from 2015. Vid mötet beslutades 
samtidigt att med höjda investeringsbidrag och 
medfinansiering stärka föreningarnas möjlighet till 
utveckling. 

  

Tilläggsäskande 1:  Nettohyra 107 tkr för hyreskostnad 
till Tekniska förvaltningen, enligt tekniska förvaltningens 
förslag till internhyresavtal, (Ksau § 165, 2014-05-26) 
FoK-nämndens kostnader samt intäkter kommer att bli 

  

Internhyra till Tekniska förvaltningen 336 tkr  Årlig 

Hyresintäkt från Ronneby folkteater -133 tkr Årlig 

Hyresintäkt från övriga föreningar -96 tkr Årlig 

Nettokostnad 107 tkr Årlig 

   

Tilläggsäskande 2:   229 tkr som kompensation för 
hyresbidrag till i fastigheten verksamma föreningar (133 
tkr avser Ronneby folkteater, 96 tkr avser MHF Ungdom 
och Ronneby Korpidrottsförbund)  

229 tkr Årlig 

   

Tilläggsäskande 3:   300 tkr investeringsbidrag till 
föreningsdrivna anläggningar skall stärka 
investeringsmöjligheten för föreningar. Kan växlas upp 
med externa ansökningar.  

300 tkr Årlig 

   

Tilläggsäskande 4:   300 tkr investeringsbidrag till 
samlingslokaler skall ge möjligheten att upprusta och 
bibehålla en god kvalité på lokaler  

300 tkr Årlig 

Tilläggsäskande 5:   500 tkr medfinansiering vid externa 
projekt skall vara kommunens del i särskilda projekt där 
medfinansiering krävs. 

500 tkr Årlig 

   

Totalt äskande utöver ram årligen 1 436 tkr Årlig 
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