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§ 126

Dnr 2014-000293 101

Begäran av remissyttrande gällande ny
varumärkesplattform och grafisk profil för Ronneby
kommun
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande redogörelse gällande
begäran om remissyttrande om ny varumärkesplattform och grafisk profil för
Ronneby kommun.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden har fått rubricerade remiss för yttrande. Remissunderlaget ger ett splittrat intryck av att vara ett internt arbetsmaterial utan
förklaringar. En sammanfattande text om hur man arbetat för att komma
fram till det presenterade underlaget saknas.
Grafisk profil
Utan beskrivande text framgår att de två profilerna ska användas internt respektive externt, med olika färger och med var sin logotype. Förslaget till
kommunal logotype med stadsvapnet placerat över texten kan inte nämnden
ställa sig bakom. Den skapar obalans i bildkompositionen och nämnden förordar att den nu gällande kompositionen kvarstår med kommunvapnet bredvid texten.
Bilden på Brunnskällan är en betydelsefull symbol för Ronnebys historia och
profil som kurort och berömmelse i stora delar av Europa. Att kröna Brunnskällan med ett hjärta känns oseriöst; Brunnskällan är en vacker, stiliserad
bild som vi kan vara stolta över utan att krångla till det genom att smyga in
det gamla varumärket ”Hjärtat i Sveriges trädgård”.
Varumärken
I textunderlaget används olika begrepp, platsvarumärken och kärnvärden.
Det ges ingen förklaring till om de olika begreppen skiljer sig från varandra.
De varumärken som föreslås, ”Naturliga smultronställen”, Kreativa överraskningar”, ”Hållbara tillsammans”, Öppna hjärtan”, ”Nära till omvärlden”,
eller de kompletterande förklaringarna, säger inte mycket om det unika med
Ronneby. Formuleringarna skulle kunna gälla för landets alla kommuner.
Varumärkena eller kärnvärdena ska vara korta och kärnfulla och lyfta fram
det som är unikt för Ronneby och som redan gjort kommunen känd.
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Om varumärket/kärnvärdet ska beskriva händelser i kommunen kan påpekas
att Ronneby är ett konstcentrum i södra Sverige, det har gjorts arkeologiska
fynd som enligt expertisen överträffar fynden vid Birka, kommunen har fått
nationell och internationell uppmärksamhet för miljö och hållbarhet, kommunikationer; flyg, båt, tåg och motorväg gör kommunen mer attraktiv.
Alternativt kan man välja övergripande ledord för hur kommunen vill arbeta
och utvecklas, t ex ”respekt, engagemang och kreativitet”.
Om Ronnebyborna som ambassadörer ska vara stolta över och kunna använda kommunens varumärken/ kärnvärden är det viktigt att de är korta och inte
för mångordiga och mångtydiga. De ska vara självklara för alla invånare och
enkla att förstå för både invånare och besökare.
Ett varumärke ska inte behöva beskrivas i förskönande ordalag , det ska tala
för sig självt.
Allmänna påpekanden
Att använda ordet ”omvärlden” ger associationer till att vi lever isolerat och
betraktar världen utanför, omvärlden. Vi är en del av världen.
I de förklarande texterna refereras till Selma Lagerlöfs bok Nils Holgerssons
underbara resa genom Sverige. Om den hänvisningen ska finnas med i ett
officiellt material bör det korrekta namnet på boken användas, inte bara
”Nils Holgersson”.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Nils Ingmar Thorell (FP), ledamöterna Peter
Lindström (RP), Åke Tärntoft (C), Johan Svedberg (S), Håkan Robertsson
(S), Amani El-Ali (S), ersättarna Magnus Gustafsson (C), Ros-Marie Leksell
(SD), Magnus Persson (M) och Jesper Rehn (FP). Ledamot Åke Tärntoft (C)
har ett förslag gällande nytt varumärke enligt följande, ”Från medeltid till
framtid”.
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Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till ovanstående yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar att
Fritid- och kulturnämnden ifrågasätter behovet av en ny grafisk profil, men
tillstyrker att vi arbetar aktivt med varumärket.
Propositionsordning
Ordföranden Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar enhälligt att ställa sig bakom ovanstående
remissyttrande samt ifrågasätter behovet av en ny grafisk profil, men tillstyrker att vi arbetar aktivt med varumärket.
________________
Exp:
Heike Rosenquist
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§ 127

Dnr 2014-000297 805

Ronneby Musikförening ansöker om bidrag för
konsertverksamhet 2015
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Ronneby Musikförening söker 120 000 kronor för sin konsertverksamhet
2015. Föreningen arrangerar ett brett utbud av konserter för olika ålders- och
intressegrupper. Under 2014 har ett 80-tal arrangerats på Café&Matsalar,
Kulturcentrum och på enstaka andra platser, bl a en konsert med Mikael
Wiehe på Brunnskvittret. Föreningen arrangerar Hela Ronneby svänger,
Mångkulturellt Café och öppna scener som återkommande arrangemang. Ca
4 000 personer har tagit del av konsertutbudet 2014, varav ca 18% varit
ungdomar. Föreningen beviljades 60 000 kronor 2014 och söker ett ökat
bidrag för 2015 för att kunna arrangera fler konserter än tidigare och för att
satsa ytterligare på Gitarrfestival och Mångkulturellt Café.
Bedömning
Ronneby Musikförening har med sin konsertverksamhet medverkat till att
Ronneby är en av landets ledande kommun när det gäller att arrangera
blueskonserter, som föreningen är ensam om i Blekinge. Föreningen
samarbetar med Kulturenheten, KPC, Handelsföreningen, Teatefixarna och
Ronneby Folkteater. Nära samarbetspartners är också ABF och Musik i
Blekinge.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musikförening ett bidrag om
70 000 kronor för 2015 års arrangemangsverksamhet. Kostnaden belastar
2015 års budget.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Håkan Robertsson (S).
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Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Musikförening ett
bidrag om 70 000 kronor för 2015 års arrangemangsverksamhet. Kostnaden
belastar 2015 års budget.
________________
Exp:
Ronneby Musikförening
Lena Brorsdotter
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§ 128

Dnr 2014-000303 864

Föreningen Norden i Blekinge ansöker om bidrag för
aktiviteter den 18 - 24 juli 2015
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Föreningen Norden i Blekinge söker 60 000 kronor för att fortsätta skapa
arrangemang inom ramen för ”Nordiska fruntimmersveckan”. Ansökan gäller planerade arrangemang som föreläsningar, diskussionsseminarier och olika kreativa inslag den 18-24 juli 2015. Föreningen vill bjuda in kända föreläsare och offentliga personer som Dick Harrisson, Gudrun Schyman och Ulrika Knutsson.
Föreningen tänker fortsätta samarbeta med organisationer, föreningar och
andra aktörer i Blekinge.
Utöver det sökta bidraget från Ronneby kommun, räknar föreningen med
kommunens egeninsats i form av arbetstid motsvarande 40 000 kronor.
Föreningen kommer också att söka bidrag från Region Blekinge för arrangemanget i juli 2015. I ansökan till regionen redovisas ett bidrag från Ronneby kommun som medfinansiering.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Föreningen Norden i Blekinge ett bidrag
om 30 000 kronor för arrangemanget I Margaretas fotspår den 18-24 juli
2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Håkan Robertsson (S).
Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till tjänstemannaförslaget.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Föreningen Norden i Blekinge ett bidrag
om 30 000 kronor för arrangemanget I Margaretas fotspår den 18-24 juli
2015.
_______________
Exp:
Föreningen Norden i Blekinge
Lena Brorsdotter
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§ 129

Dnr 2014-000301 863

Skottårsorkestern ansöker om bidrag för konsert på
Kulturcentrum med Niklas Andersson och Sofia Loell
samt dirigent Lars Kvensler
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Föreningen Skottårsorkestern söker arrangemangsbidrag för en konsert med
35 musiker och solisterna Niklas Andersson och Sofia Loell den 1 februari
2015 på Kulturcentrum. Ansökan omfattar också två 2-dagarsworkshops för
unga musiker i RUM:s regi.
En del av konserten kommer att innehålla ett längre tema ur musikalen
Phantom of the Opera vilket innebär kostnader för notarrangemang.
Föreningen beräknar att utgifterna för konserten kommer att uppgå till
121 000 kronor och uppskattar intäkterna till 91 000 kronor. Föreningen har
sökrt 15 000 kronor i bidrag från Musik i Blekinge. Föreningen räknar med
en förlust om 30 000 kronor.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar Skottårsorkestern ett bidrag om 20 000
kronor för att arrangera konserten den 1 februari 2015. Kostnaden belastar
kontot C 314. Bidraget utbetalas senast 2014-12-31.
Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
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Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Skottårsorkestern ett bidrag
om 20 000 kronor för att arrangera konserten den 1 februari 2015. Kostnaden
belastar kontot C 314. Bidraget utbetalas senast 2014-12-31.
________________
Exp:
Skottårsorkestern
Lena Brorsdotter
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§ 130

Dnr 2014-000300 863

Dans i Blekinge ansöker om arrangemangsbidrag för
Sommardans Blekinge 2015
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Den ideella föreningen Dans i Blekinge söker 15 000 kronor i bidrag från
Ronneby kommun för att under vecka 27 genomföra projektet Dans i
Blekinge 2015
Projektet har pågått varje sommar sedan 2011. Från starten med ungdomar
från Ronneby och Karlskrona men med en utvidgning varje år så att
ungdomar från Blekinges alla kommuner deltog sommaren 2014. De
ungdomar som medverkar deltar som feriearbetare. En audition genomförs
för att välja vilka ungdomar som kan delta. Under en ferieperiod om tre
veckor i juni 2015 kommer ungdomarna att arbeta som dansare med daglig
träning, repertoar och komposition. Det dagliga arbetet planerar föreningen
att, liksom 2014, förlägga till Blekinge folkhögskola i Bräkne Hoby. Den
sista veckan under ferieperioden turnerar ungdomarna i
blekingekommunerna. Den 30 juni kommer tre föreställningar att ges på
Torget i Ronneby.
Bidrag för projektledning kommer att sökas från Region Blekinge, Dans i
Sydost och Crowd Culture. Varje kommun står för sina ungdomars ferielön.
För övriga arrangemangskostnader söker föreningen Dans i Blekinge 15 000
kronor från varje kommun.
Bedömning
Projektets syfte är att stärka den moderna dansen som konstform i Blekinge
och göra dansen mer tillgänglig för Blekinges invånare. Syftet är också att
sprida kunskap om konstnärlig dans och göra det möjligt för unga dansare att
ta del av professionell dans.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beviljar föreningen Dans i Blekinge ett
arrangemangsbidrag om 15 000 kronor.
Kostnaden belastar kontot för ungdomsprojekt. Bidraget utbetalas senast
2014-12-31.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell
(FP), ledamöterna Claes Diurhuus (M), Håkan Robertsson (S) och Johan
Svedberg (S).
Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen Dans i Blekinge ett
arrangemangsbidrag om 15 000 kronor.
Kostnaden belastar kontot för ungdomsprojekt. Bidraget utbetalas senast
2014-12-31
________________
Exp:
Föreningen Dans i Blekinge
Lena Brorsdotter
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§ 131

Dnr 2014-000123 860

Inriktning gällande verksamhet och drift av Gamla
Teatern i Ronneby
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Fritid- och kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2014-04-16, § 39,
att ställa sig positiv till att teckna ett internhyresavtal med Tekniska
förvaltningen angående delar av fastigheten Gamla Teatern. Förvaltningen
gavs i uppdrag att teckna avtal i andra hand med en eller flera föreningar
med verksamhet i Teatern. Förutsättningen för att Fritid- och kulturnämnden
ska teckna internhyresavtal är att budgetmedel, motsvarande årshyran,
tillförs nämndens budget. I förslaget till internhyresavtal ingick alla lokaler
utom den lokal som hyrs av Utbildningsförvaltningen, bostaden och en
konstnärsateljé.
Vid Fritid- och kulturnämndens sammanträde 2014-08-27,§79, fattades
beslut om förslag till bl a tilläggsäskande till driftsbudgeten om 336 tkr, som
kompensation för de kostnader Fritid- och kulturnämnden får vid tecknandet
av ett internhyresavtal för Teatern samt kompensation för att kunna hyra ut
lokaler till föreningar med verksamhet i Teatern.
Bedömning
Det är Fritid- och kulturnämndens intention att bidra till att en kontinuerlig
teaterverksamhet ska kunna drivas i Gamla Teatern genom ett avtal mellan
förvaltningen och Ronneby Folkteater. Om verksamheten ska kunna
utvecklas föreslås att även den lokal om 92,5 kvm som Tekniska
förvaltningen idag hyr ut till Utbildningsförvaltningen, ska ingå i ett
internhyresavtal mellan Fritid- och kulturförvaltningen och Tekniska
förvaltningen. Investeringar kommer att krävas under 2015 för att rusta upp
en del av de tillkommande lokalerna för teaterverksamheten. Fritid- och
kulturnämnden föreslår att Ronneby Folkteater till Fritid- och
kulturnämndens första sammanträde 2015 presenterar en beskrivning av hur
föreningens lokaler ska användas i en utvecklad verksamhet, samt vilka
förändringar som behöver göras i lokalerna. Presentationen ska omfatta de
lokaler som föreningen använder 2014, samt de lokaler föreningen önskar
tillföra till sin verksamhet under 2015.
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Fritid- och kulturnämnden har därefter att ta ställning till
om ett internhyresavtal även ska omfatta den lokalyta om 92,5 kvm, som
idag hyrs av Utbildningsförvaltningen
om ett internhyresavtal ska omfatta alla ytor i byggnaden
att äska medel för kostnader som kan uppstå för renovering och ombyggnad
av ytterligare lokaler i Gamla teatern.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge föreningen Ronneby Folkteater i
uppdrag att till nämndens första sammanträde 2015 lämna en beskrivning av
hur föreningen vill utveckla sin verksamhet i de lokaler föreningen använder
i dag i Gamla teatern samt beskriva behovet av utökade lokalytor i
byggnaden. Beskrivningen ska även omfatta vilka förändringar som behöver
göras i nuvarande och utökade lokaler. Fritid- och kulturnämnden beslutar
vidare att ärendet om inriktning gällande verksamhet i Gamla Teatern
hanteras enligt förslag.
Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar ge föreningen Ronneby Folkteater i
uppdrag att till nämndens första sammanträde 2015 lämna en beskrivning av
hur föreningen vill utveckla sin verksamhet i de lokaler föreningen använder
i dag i Gamla teatern samt beskriva behovet av utökade lokalytor i
byggnaden. Beskrivningen ska även omfatta vilka förändringar som behöver
göras i nuvarande och utökade lokaler. Fritid- och kulturnämnden beslutar
vidare att ärendet om inriktning gällande verksamhet i Gamla Teatern
hanteras enligt förslag
________________
Exp:
Ronneby Folkteater, Tekniska förvaltningen
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§ 132

Dnr 2014-000296 109

Begäran om remissyttrande gällande medborgarförslag
från Thomas Lähdet om att Sockerbruket kan bli den
nya medelpunkten/epicentret för konstnärlig
verksamhet
Administrativ chef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
I rubricerade medborgarförslag föreslås det s k Sockerbruket bli
samlingslokal för en fortsättning av Art Line-projektet, en konstnärlig
medelpunkt och ett Art Residence. Här ska konstnärer från hela världen
kunna driva olika projekt på alla våningsplan i Bruket, som också ska rymma
bostäder för de gästande konstnärerna. I Bruket ska en gemensam plattform
skapas för en gränsöverskridande konstverksamhet i södra Östersjöområdet,
både en fysisk och en digital konstplattform. I medborgarförslaget föreslås
också att den stora konsthallen och den s k Trekanten, som idag rymmer
Musikskolans verksamhet, byggs om för en större scen med plats för en stor
publik.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har inom sitt verksamhetsområde att ta planera
och föreslå lösningar för användning av såväl det s k Sockerbruket som
andra möjliga lokaler som kan rymma kulturverksamhet. De största behoven
just nu är att hitta lokaler för ett museum, för ungdomskultur, bl a
repetitionslokaler för musikgrupper, och för en utökad användning av
konstnärsverkstäderna. I planeringen tas också hänsyn till kulturskolans
behov och möjligheter att utvecklas.
Fritid- och kulturnämnden ser positivt på att skapa en plattform i Ronneby
för en gränsöverskridande konstverksamhet i södra Östersjöområdet. Ett
naturligt steg eftersom Kulturcentrum idag rymmer en av södra Sveriges
största konsthallar.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att under 2015 utse en planeringsgrupp
bestående av nämndsledamöter och tjänstemän för att lämna förslag om
lämpligt användningsområde för det s k Sockerbruket.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell
(FP) och ledamot Claes Diurhuus (M).
Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar att under 2015 utse en planeringsgrupp
bestående av nämndsledamöter och tjänstemän för att lämna förslag om
lämpligt användningsområde för det s k Sockerbruket.
________________
Exp:
Lena Brorsdotter
Fritid- och kulturförvaltningen
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§ 133

Dnr 2014-000298 819

Begäran av remissyttrande gällande medborgarförslag
från Karolina Ådahl avseende inrättande av hundbad
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Karolina Ådahl föreslår i medborgarförslag att ett speciellt hundbad ska inrättas. Förslagsställaren ser begränsningar för hundar att få tillträde till badplatser även utan förbudsskyltar. Det föreslås att en ”hundstrand” blir verklighet där varma hundar kan få tillträde.
Förslag till beslut
Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av
kommunens badplatser där även djur skall beaktas. En presentation med
förslag skall presenteras för nämnden. Fritid- och kulturnämnden anser
medborgarförslaget därmed besvarat
Yrkanden
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) yrkar bifall
till tjänstemannaförslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden
bifaller detsamma.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden har genom förvaltningen en pågående översyn av
kommunens badplatser där även djur skall beaktas. En presentation med
förslag skall presenteras för nämnden. Fritid- och kulturnämnden anser
därmed att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen, Fritid- och kulturförvaltningen, Tommy
Johansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

19(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-04

Fritid- och kulturnämnden

§ 134

Dnr 2014-000002 8051

Delegationsbeslut 2014
Sammanfattning
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Claes Diurhuus (M).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet.
________________
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§ 135

Dnr 2014-000003 800

Delgivningsärenden 2014
Sammanfattning
Kommunstyrelsen § 242/2014, Offentligt nyårsfyrverkeri i Ronneby
kommun.
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-12-04

Fritid- och kulturnämnden

§ 136

Dnr 2014-000004 869

Information och rapporter
Sammanfattning
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om nyårsfirandet 2014/2015,
Ronneby Horse Center, motorcross, Karön/Ekenäs, nytt program gällande
Interbook, Integrationsmöte den 3 december med mera.
Ersättare Magnus Persson (M) har frågor om Karö line, bokning av tider och
de blivande ”kasebanorna” på Lugnevi.
Ledamot Håkan Robertsson (S) har frågor om KRIF och Karö line.
Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) tackar för
tiden som ordförande i nämnden och säger att det har varit ett väldigt trevligt
ordförandeuppdrag.
Andre vice ordförande Håkan Robertsson (S) tackar ordförande Nils Ingmar
Thorell (FP) för god stämning och bra ordförandeskap under
mandatperioden.
Fritid- och kulturnämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän avslutar
sammanträdet och mandatperioden med att äta julbord på Café och Matsalar.
Deltar i debatten
I debatten deltar Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell
(FP), ledamöterna Claes Diurhuus (M), Håkan Robertsson (S) och ersättare
Magnus Persson (M).
Beslut
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera information och rapporter till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(22)

