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Plats och tid Kulturcentrum 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning i övriga §§ i protokollet från 140827  

 Ersättare 

Se särskild förteckning i övriga §§ i protokollet från 140827 

Övriga närvarande Se särskild förteckning i övriga §§ i protokollet från 140827 

Justerare Nils Ingmar Thorell (FP) och Håkan Robertsson (S)  

Justeringens plats och tid Kulturcentrum 
 

Underskrifter 
 Sekreterare 

 

Paragraf § 77 
 Annbritt Olsson  

 Ordförande 

  

 Nils Ingmar Thorell  

 Justerare 

  

 Håkan Robertsson (S)    
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är omedelbart  justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Fritid- och kulturnämnden 

Sammanträdesdatum 2014-08-27 

Datum då anslaget sätts upp 2014-08-27 

  

Datum då anslaget tas ner 2014-09-19 

  

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen  
 

Underskrift 

  

 [Sekreterare]   
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§ 77 Dnr 2011-000119 800 

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 kom-
mun, i egenskap av Leadpart i förstudien, att söka ytterligare medel från Re-
gion 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 östersjöom-
rådet och workshops tagits med i tillräckligt stor omfattning. Fritid-och kul-
turförvaltningen kommer även att söka medel från Regionförbundet i Kal-
mar. 
 
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 kulturförvalt-
ningen 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 kulturförvalt-
ningen 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 juste-
rad. 
___________________ 
Exp: 
Lena Brorsdotter  
Kirsti Emaus 
Kalmar kommun 
Region Blekinge 
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