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Sammanträdesdatum

2019-05-21
Kulturutskottet
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 09:00-12.00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Kranislav Miletic (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, fredag 24 maj kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna-Karin Sonesson

Ordförande

Jesper Rehn (L)
Justerare

Kranislav Miletic (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Kulturutskottet

Sammanträdesdatum

2019-05-21

Datum då anslaget sätts upp

2019-05-24

Datum då anslaget tas ned

2019-06-15

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 19-23
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Kulturutskottet

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Jesper Rehn (L), Ordförande
Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande, § 19-21, 23
Kranislav Miletic (S), 2:e vice ordförande
Martin Johansson (S)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Anna-Karin Sonesson, Cecilia Mörck, Shirin Sahebjamee, Thomas Andersson samtliga
§§ 19-23

Övriga

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 19

Dnr 2019-000092 006

Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet
2019

Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kranislav Miletic (S) utses att justera
dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att utse Kranislav Miletic (S) att justera dagens
protokoll. Justering sker 2019-05-24 kl 13.00
________________

Justerandes sign
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§ 20

Dnr 2019-000337 860

Verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag Kultur 2019
Sammanfattning
Föreningskoordinator Cecilia Mörck ger en bakgrund till verksamhets- och
arrangemangsbidragen till föreningar inom kulturområdet, redovisar sökta
bidrag för 2019 samt motiveringarna till förslag till bidrag.
Kulturutskottet har rätt att på delegation från teknik-, fritid- och
kulturnämnden (delegationsordningen 5.17 B) besluta om bidrag i samtliga
fall förutom två där bidragssumman överskriver 1 ½ brisbasbelopp.
Deltar i debatten
Ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Helene Fogelberg (M), Martin
Johansson (S) samt Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar
att kulturutskottet ska besluta i enlighet med tjänstepersonsförslaget men
med följande förändringar: FolkPractice Academy 40 000 kr, Ronneby
Filmstudio 50 000 kr samt Kören Decibellerna 30 000 kr.
att utskottet avvaktar med bidrag till Grupp 39 och att förvaltningen får i
uppdrag att återkomma efter en djupare granskning av ansökan.
att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja
verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 140 000 kronor till Ronneby
musikförening.
att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja
verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 539 000 kronor till Ronneby
Folkteater under förutsättning att lokalhyran inte belastar kulturutskottets
budget om 1510 tkr för verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag.
att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden att utreda lokal-och hyresfrågor
gällande föreningar.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifallet detsamma.
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Beslut
Kulturutskottet beslutar
1) att bevilja verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag i enlighet med
tjänstepersonsförslaget men med följande förändringar: FolkPractice
Academy 40 000 kr, Ronneby Filmstudio 50 000 kr samt Kören
Decibellerna 30 000 kr. Se bilaga till detta protokoll.
2) att avvakta med bidrag till Grupp 39 och att ge förvaltningen i
uppdrag att återkomma efter en djupare granskning av ansökan.
3) att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja
verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 140 000 kronor till
Ronneby musikförening.
4) att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja
verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag om 539 000 kronor till
Ronneby Folkteater under förutsättning att lokalhyran inte belastar
kulturutskottets budget om 1510 tkr för
verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag.
5) att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden att utreda lokal-och
hyresfrågor gällande föreningar.
________________
Exp:
Cecilia Mörck
Shirin Sahebjamee
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
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§ 21

Dnr 2019-000119 805

Ansökan om föreningsbidrag 2019 Ronneby
Skolorkester
Sammanfattning
Ronneby Skolorkester ansöker om bidrag på 90 000 kronor för en resa till
orkesterfestivalen i Lido di Jesolo, Italien 23 juni – 30 juni 2019.
Under vistelsen i Lido di Jesolo gör Ronneby Skolorkester ett flertal
spelningar i form av konserter och marscher. Orkestern har då fanbärare med
Sveriges och Ronneby kommuns fanor.
Antal resande kommer preliminärt att bli 50 ungdomar (spelande och drill)
samt 10 ledare, totalt 60 personer. Resan beräknas kosta totalt ca 5 933 kr
per person. Varje ungdom/ledare betalar 2 000 kr/pers av resekostnaden.
Överskjutande bekostas av orkestern. Därtill kommer ett antal medresande,
vilka åker med till självkostnadspris. Ronneby Skolorkester önskar att
kommunen stödjer Ronneby Skolorkester med ett belopp om 1 500 kr per
resande ungdom (50st) och ledare (10st) vid den nu förestående resan till
Lido di Jesolo i Italien.
Ronneby Skolorkester är nu enligt bidragsreglerna en godkänd förening och
har lämnat in de den ekonomiska redovisning som krävs.
I föreningens verksamhetsberättelse framgår att Ronneby skolorkester är
medlemmar i studieförbundet Kulturens. Genom detta medlemskap kan de
samarbeta med andra orkestrar och få bidrag för de olika aktiviteter som till
exempel repetitioner, konserter, försäljningstillfällen mm. Studieförbundet
Kulturens får bidrag från Ronneby kommun.
Bedömning
För att kunna göra en bedömning i detta ärende krävs en del
bakgrundsinformation.
Ronneby skolorkester har tidigare ansökt för liknande resor:
2015 beviljades föreningen 15 000 kronor från Ungdomsutbytesbidrag och
15 000 kronor från lovaktivitetsbidrag.
2017 fick föreningen avslag i nämnden pga. att man inte var en godkänd
förening, utan istället gav KS 60 000 kronor till föreningen.
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Tjänstepersoner har alltså bedömt och politiker beslutat helt olika från
ansökan till ansökan. Denna situation har uppstått på grund av att Ronneby
Skolorkester har ett samarbete med Ronneby kommuns Kulturskola och
gränsdragningarna är otydliga. Vad är skolverksamhet och ska i så fall ingå i
den budgeten och vad är ideell verksamhet och är bidragsberättigat?
Ett beslut som i framtiden kan vara prejudicerande för ansökningar av detta
slag är eftersträvansvärt för att effektivisera handläggningen av ansökningar.
Ett samtal med Kulturskolechef, Suzanne Koken Knutsson gav följande
information om relationen föreningen Ronneby Skolorkester och
Kulturskolan:
När orkestern repeterar är den en av Kulturskolans ensembler. Dirigentens
lön är betald av kommunen då arbetstiden ingår i hans arbetstid som lärare
på kulturskolan.
Ronneby Skolorkester betalar ingen hyra för sin repetitionslokal på
Kulturskolan.
Terminsavgiften på Kulturskolan för deltagande i orkester är 300 kr.
Kulturskolan har ett rabattsystem som säger att om man betalar för att ta
instrumentlektioner får man 100 % rabatt på kostnaden för ensemblen. På så
sätt är deltagandet i orkestern på Kulturskolan gratis men kostar officiellt
300 kr. Som medlem i föreningen Ronneby Skolorkester betalar
medlemmarna 300 kr per år i medlemsavgift.
Inför varje kalenderår äskar dirigenten medel hos utbildningsförvaltningens
chef för kommande behov av t ex noter och instrument. Ett belopp fastställs
och inköpen konteras på ett särskilt projektnummer. Om det visar sig att
dessa kostnader inte ryms inom kulturskolans budget vid slutet av året
skjuter förvaltningschefen till medel upp till det fastställda beloppet.
Vid uppträdanden/ övningar på helgtid står Ronneby Skolorkester för
personalkostnaderna.
Vid längre resor åker dirigenten som oavlönad privatperson och inte som
anställd vid Kulturskolan.
Information om bidrag:
Om man anser att Ronneby Skolorkester är ideell föreningsverksamhet, så
finns det två bidrag att tillämpa på denna ansökan enligt gällande
bidragsregler, Verksamhetsbidrag för föreningar med kulturverksamhet och
Ungdomsutbytesbidraget. Bidragen ska i första hand användas till barn och
ungdomsverksamhet.
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Budget:
Verksamhetsbidrag för föreningar med kulturverksamhet - 1 510 000 kronor
Ungdomsutbytesbidraget – 20 000 kronor. Bidragen ska i första hand
användas till barn och ungdomsverksamhet.
Förslag till beslut
Tekniska-, fritids- och kulturnämnden beslutar att bevilja föreningen
Ronneby Skolorkester 20 000 kronor från Ungdomsutbytesbidraget och
30 000 kronor från Verksamhetsbidraget för föreningar med
kulturverksamhet. Detta innebär 1 000 kronor/per ungdomsmedlem och en
total bidragssumma på 50 000 kronor.
Tekniska-, fritids- och kulturnämnden beslutar att avslå ansökan, då man
anser att denna ansökan inte ska belasta budgeten för föreningsbidragen och
hänvisar ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut.
Deltar i debatten
Ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson (S) samt
Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Ronneby Skolorkester beviljas 20 000
kronor från Ungdomsutbytesbidraget och 25 000 kr (500 kr/ungdom) från
Lovaktivitetsbidraget.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att bevilja föreningen Ronneby Skolorkester 20 000
kronor från Ungdomsutbytesbidraget och 25 000 kr (500 kr/ungdom) från
Lovaktivitetsbidraget.
________________
Exp:
Cecilia Mörck
Ronneby Skolorkester
Teknik- fritid- och kulturnämnden (delegationsbeslut)
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§ 22

Dnr 2019-000095 009

Övrigt - Kulturutskottet 2019
Sammanfattning
Kulturutskottet diskuterar hur utskottet och ledamöterna utifrån sitt uppdrag
kan ha dialog med kulturföreningarna. En föreningsträff planeras till början
av hösten.
Deltar i debatten
Ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson (S) samt
Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att diskussionen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att diskussionen noteras till protokollet.
________________
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§ 23

Dnr 2019-000335 860

Uppdrag från nämnden
Sammanfattning
Vid Teknik-, fritid- och kulturnämndens sammanträde 2019-05-16 lyfte
ordförande i kulturutskottet, Jesper Rehn (L) frågan om en statusuppdatering
av vad som händer med Ronneby Folkteater och förlaget till
överenskommelse.
Verksamhetschef Thomas Andersson ger bakgrund och information om bl a
hur bidragen till Folkteatern har hanterats tidigare och tanken med
överenskommelsen. Föreningskoordinator Cecilia Mörck redogör för
frågeställningar kopplat till överenskommelse och tidigare hantering.
Enligt tidigare ärende vid dagens sammanträde (§ 20) föreslås i år ett samlat
verksamhetsbidrag på 539 tkr under förutsättning att lokalhyreskostnaden
inte belastar de medel kulturutskottet har för verksamhets- och
arrangemangbidrag till kulturföreningar.
Ett arbete med att se över bidragsreglerna kommer att genomföras.
Deltar i debatten
Ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Kranislav Miletic (S), Martin
Johansson (S) samt Helen Fogelberg (M).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
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