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Fritid- och kulturnämnden 
 
Plats och tid: Kallingesalen, Stadshuset, Ronneby 13.00 - 15.15 
 
Beslutande 

Nils Ingmar Thorell (fp) Anne-Margret Fransson Modliba (s) 
Claes Diurhuus-Gundersen (m)  Angela Leyton (v) 
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Malin Norfall (s)  

 

 
Övriga deltagare: Lena Brorsdotter, Tommy Johansson och Annbritt Olsson 
 
Övriga deltagare, delvis: Karin Svensson och Marcus Sandekjer 
 
Utses att justera: Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M  
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Sekreterare: Annbritt Olsson Paragrafer: 131-146  
  
 
 
Ordförande: Nils Ingmar Thorell 

 
  
 
Justerande:  Håkan Robertsson §§ 131-136, §§ 138-146  Claes Diurhuus § 137    
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2012/181 

§ 131 Presentation av utsmyckning av Kockumstrappan, Vågen   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-09-10 FKN §90/2012 2012-09-13, Utsmyckning 

av Strandgatan och andra delar av Ron-
neby centrum 

   

2 Handling 2012-08-28 Utsmyckning av Strandgatan och andra 
delar av Ronneby centrum 

   

 
Arbetsgruppen som består av planarkitekt Karin Svensson, näringslivschef Marcus Sandekjer och 
kulturchef Lena Brorsdotter informerade Fritid- och kulturnämndens ledamöter och ersättare om en 
del av utsmyckningen av centrum.  

Sammanfattning 
I samband med planeringen av Strandgatan tillsattes en arbetsgrupp som fick i uppdrag att ta fram 
förslag till utsmyckning av centrum och särskilt området Strandgatan och Prinsgatan. 
 
Konstnären Eva Fornåå från Östergötland fick uppdraget att utsmycka den trappa, Kockumstrappan, 
som anlagts vid Prinsgatan nedanför Kulturcentrum. Konstnären kallar konstverket Vågen. Trappan 
kommer att bli utsmyckad med pingviner som hoppar nedför trappan för att kunna nå Ronnebyån 
och sedan flyta bort på en våg.  Det kommer att finnas en sittdel och en gångbana i trappan. 
 
Invigning av Kockumstrappan blir fredagen den 14 december 2012. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus, M, Håkan Robertsson, S, 
Peter Lindström, RP, ersättare Niels Elley, MP, Åke Tärntoft, C och Åsa Cederberg, S. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera presentationen till protokollet. 
_____________________ 
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2012/11 

§ 132 Internbudget 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-12-03 Budgetsammandrag för Fritid- och kultur-

nämndens verksamhet  
   

 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerar om årets budget 2012 samt det pågående budgetar-
betet inför år 2013 för Fritid- och kulturnämndens verksamheter. 

Sammanfattning 
Siffrorna visar ett underskott för 2012 på grund av ökade kostnader och minskade intäkter gällande 
Brunnsbadet. Båtplatser, sporthallar, Kockumhallen samt bibliotek/kultur visar även de på minska-
de intäkter. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Malin Nordfall, S och Claes Diurhuus, M. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten 
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2012/206 

§ 133 Fördelning av AFA-medel till bidrag för föreningsinvesteringar 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-21 FKN §130/2012 2012-11-08, Fördelning 

av AFA-medel 
   

2 Handling 2012-11-20 Ronnebygymnasterna ansöker om AFA-
medel, Ronnebygymnasterna 

   

3 Handling 2012-11-14 Fördelning av AFA-medel    

 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande fördelning av AFA-
pengar till Ronnebygymnasterna och Johannishus Samhällsförening. 

Sammanfattning 
Ett äskande på 10 000 kr har inkommit från den relativt nybildade föreningen Ronneby Gymnaster-
na. Ansökan gäller den resterande ofördelade potten ur AFA-pengarna. 
Föreningen vill inköpa en trampets för barn 4-8 år.  
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar 10 000 kr ur den resterande potten av AFA pengar 

Sammanfattning 
Johannishus Samhällsförening har kommit in med en ny ansökan gällande AFA- pengar. Tidigare 
beviljades föreningen ett bidrag på 5 000 kr av sökta 12 000 kr. Föreningen har i sin barn- och ung-
doms verksamhet noterat ett behov av att kunna visa film och söker därför ytterligare medel för en 
sådan satsning. 
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar ett bidrag på 5 000 kr till projektor samt ytterligare 2 000 kr att 
förstärka tilldelat bidrag i den tidigare ansökan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M 
och Malin Norfall, S. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja 10 000 kr ur den resterande potten av AFA pengar till 
Ronnebygymnasterna.  
 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja ett bidrag på 5 000 kr till projektor samt ytterligare 2 
000 kr att förstärka tilldelat bidrag i den tidigare ansökan till Johannishus Samhällsförening. 

Deltog ej i beslut 
I presidiets behandling av Fritid- och kulturnämnden § 130/2012, avseende investeringsbidrag av 
AFA-medel, deltog Håkan Robertsson, S, inte i beslutet gällande Ronneby Folkteater. 
_____________________ 
Exp: 
Ronnebygymnasterna 
Johannishus Samhällsförening 
Ekonomienheten 
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2012/160 

§ 134 Rapport gällande föreningsbesök   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-06-14 Föreningsbesök för Fritid- och kultur-

nämnden 2012 
   

 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP redovisar för nämnden om resultatet av föreningsbesöken. 

Sammanfattning 
Fritid- och kulturnämnden har fattat beslut om att göra föreningsbesök under 2012. Redovisning 
som ska vara skriftlig ska vara klar senast 15 oktober. Föreningsbesöken har varit mycket uppskat-
tade av alla. 
 
Arbetsmaterialet som delades ut på mötet ska nämndens ledamöter gå igenom och ge besked till 
Fritid- och kulturnämndens presidium om godkännande innan Jul. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Mats Roxling, M, Peter Lindström, RP, Hå-
kan Robertsson, S, Malin Norfall, S och Claes Diurhuus, M. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera informationen till protokollet. 
_____________________ 
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2012/183 

§ 135 Föreningsutvecklingssatsning i Ronneby gällande SISU - Idrottsutbildarna 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-09-10 FKN §87/2012 2012-09-13, Ledarutbild-

ningsbidrag 2012 gällande SISU idrottsut-
bildarna 

   

2 Handling 2012-09-04 Ledarutbildningsbidrag 2012 gällande 
SISU idrottsutbildarna 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående föreningsutvecklings-
satsning i Ronneby, SISU – Idrottsutbildarna. 

Sammanfattning 
Samtliga fritidschefer i Blekinges kommuner har tillsammans med SISU Idrottsutbildarna resonerat 
och enats kring en gemensam syn på utbildning och service till föreningslivet där satsningen på 
unga ledare är ett av arbetsfälten. 
 
En sammanställning av de 5 i topp rankade föreningarnas utbildningstimmar, arrangemang och bi-
drag i respektive kommun för 2011 ger följande: 
 
Kommun  Utb.h Arr Bidrag 2011 
Karlshamn  7302 346 200´ 
Olofström  3719 224 85´ 
Ronneby   4518 295 150´ 
Sölvesborg  6031 380 100´ 
Karlskrona  8998 440 0´ (Projekt) 
 
För 2012 utbetalade Ronneby kommun 90´ i bidrag till SISU. 
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till SISU – idrottsutbildarna utbetala ett bidrag för 2013 på 
120 000 kr enligt bilaga. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP, Håkan Robertsson, S 
och Malin Norfall, S. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att till SISU – idrottsutbildarna utbetala ett bidrag för 2013 på 
120 000 kr enligt bilaga 1. 
_____________________ 
Exp: 
SISU – idrottsutbildarna 
Ekonomienheten 
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2012/306 

§ 136 SMK Ronneby, ny crossbana 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-12 Kartor till motorcrossbana bilagor 1 - 3    

2 Handling 2012-11-12 SMK Ronneby, ny crossbana, WSP    

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande förslag till beslut angående ny crossbana.  

Sammanfattning 
SMK Ronneby har under en period av 15-16 år arbetat för en crossbana i Ronneby kommun. Under 
åren har flera undersökningar gjorts kring lokalisering mm. NCC står i begrepp att sälja Hasselstad 
5:3 och 5:40. På området finns även Hasselstad 5:95 (betongindustri). En bullermätning är utförd 
och resultatet var gott. Föreningar och de boende som finns inom en radie på 500 m har tillsammans 
med förvaltningen på ovanstående område och i andra möten samtalat kring en etablering på denna 
fastighet. Faktorer som att el finns framdraget och att ett naturligt område för parkering redan finns 
gör fastigheten extra intressant. Föreningen har genom egna undersökningar av marken konstaterat 
att det lämpar sig utmärkt för cross. Förvaltningen har i nuläget svårt att se något annat ställe i 
kommunen som lämpar sig bättre. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att köpa in 
fastigheterna Hasselstad 5:3, 5:40 samt 5:95.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Peter Lindström, RP och Anders L Peters-
son, C. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen att undersöka möjligheten att köpa in 
fastigheterna Hasselstad 5:3, 5:40 samt 5:95.   
_____________________ 
Exp: 
Kommunstyrelsen 
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2012/277 

§ 137 Ronneby Folkteater ansöker om bidrag för verksamheten 2013 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-19 Ansökan från Ronneby folkteater om bi-

drag för 2013  
   

2 Handling 2012-11-05 Ronneby Folkteater ansöker om bidrag för 
verksamheten 2013, Ronneby Folkteater 

   

 
Kulturchef Lena Brorsdotter och förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag 
avseende bidragsansökan från Ronneby Folkteater. 

Sammanfattning 
Ronneby Folkteater söker ett bidrag för verksamheten 2013 om 600 000 kronor. Bidraget 
avser täcka personalkostnader för verksamhetsledare/producent, ekonom, regissörer, sce-
nografer, dramatiker, utbildare (725 000 kronor) samt kostnader för produktioner avseende 
scenografi, reklam och övriga produktionskostnader (475 000 kronor) 
Föreningen räknar med 600 000 kronor i biljettintäkter från 2013 års produktioner. 
Föreningen understryker att 2013 års budget endast kan gälla under förutsättning att Fritid- 
och kulturnämnden övertar en hyreskostnad för Ronneby teater om 133 000 kronor. 

Bedömning 
Ronneby Folkteater kommer under 2013 att ha möjlighet att söka produktionsstöd från 
Region Blekinge. Fritid- och kulturnämnden föreslås ta hyreskostnaden för teaterlokalerna. 
Därigenom ges bidrag endast till genom avtal överenskommen verksamhet, dvs förening-
ens produktionskostnader. Föreningen kan också räkna med intäkter för att man upplåter 
lokalen till andra arrangerande kulturföreningar. 

Beslutsförslag 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Folkteater ett verksamhets- och produktions-
bidrag under 2013 om 200 000 kronor. 
 
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontakta regionen med hänsyn till de 
samtal som förts mellan Ronneby Folkteater, Regionen och förvaltningen gällande möjligheten att 
få riktade satsningar till Ronneby Folkteaters utveckling och kultursatsningen i Ronneby kommun. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus, M, Malin Norfall, S och 
Åke Tärntoft, C. 
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Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar bevilja Ronneby Folkteater ett verksamhets- och pro-
duktionsbidrag under 2013 om 200 000 kronor. 
 
Fritid- och kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att kontakta regionen med hänsyn till de 
samtal som förts mellan Ronneby Folkteater, Regionen och förvaltningen gällande möjligheten att 
få riktade satsningar till Ronneby Folkteaters utveckling och kultursatsningen i Ronneby kommun. 

Jäv 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson, S, anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Folkteater 
Fritid- och kulturförvaltningen 
Ekonomienheten 
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2012/318 

§ 138 Ronneby Bollklubb ansöker om kompletterande bidrag gällande Klubblokal 
Brunnsvallen mm 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-20 Ronneby Bollklubb ansöker om komplet-

terande bidrag gällande Klubblokal 
Brunnsvallen mm, Ronneby Bollklubb 

   

2 Handling 2012-11-20 Ronneby Bollklubb ansöker om komplet-
terande bidrag gällande Klubblokal 
Brunnsvallen mm, Ronneby Bollklubb 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag om Ronneby Bollklubbs bi-
dragsansökan gällande Klubblokal Brunnsvallen. 

Sammanfattning 
Ronneby BK har konstaterat att renoveringen av ”Brunnsvallsgrillen” visar sig ha högre kostnader 
än vad föreningen har planerat för.  
 
Höjdskillnad vid utbyggnad kräver ramp  
= 25 000 kr 
 
Olika förändringar vid utbyggnad mot Brunnsvallen inkl. utealtan  
= 80 000 kr 
 
Dålig och till viss del avsaknad av isolering, rökskadat takmaterial 
= 40 000 kr 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan med motivering att när byggnationer, renovering-
ar eller motsvarande skall utföras måste ett gediget underlag ligga till grund så att inga överrask-
ningar uppstår. Föreningen har av kommunen tidigare mottaget bidrag för renoveringen. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå ansökan med motivering att när byggnationer, renovering-
ar eller motsvarande skall utföras måste ett gediget underlag ligga till grund så att inga överrask-
ningar uppstår. Föreningen har av kommunen tidigare mottaget bidrag för renoveringen. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Bollklubb 
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2012/317 

§ 139 Ronneby Simsällskap ansöker om bidrag i samband med Ronnebys officiella 
Lucia 2012 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-15 Ansökan om bidrag i samband med Ron-

nebys officiella lucia 2012., Ronneby Sim-
sällskap 

   

2 Handling 2012-11-15 Ansökan om bidrag i samband med Ron-
nebys officiella lucia 2012., Ronneby Sim-
sällskap 

   

 
 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Ronneby Simsäll-
skaps ansökan om bidrag i samband med Ronnebys officiella Lucia 2012. 

Sammanfattning 
Simsällskapet har i ansökt om bidrag för luciafirande under 2012. Föreningens totala kostnad för 
arrangemanget beräknas till 12 400 kr varav polistillstånd är 700 kr, Hästskjuts 2200 kr, Bussar 
6500 kr och musik från Munktrappan 3000 kr.  

Förslag till beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag på 5 000 kr att belasta ansvar 413000, verk-
samhet 300. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S, Claes Diurhuus, M, 
tjänstgörande ersättare Christoffer Stenström, M, Peter Lindström, RP, Anders L Petersson, C, Ma-
lin Norfall, S och ersättare Jesper Rehn, FP. 

Yrkanden 
Claes Diurhuus, M yrkar bifall till att förvaltningen påtalar om för sen ansökan, Anders L Peters-
son, C yrkar bifall till förslaget om bidrag, Nils Ingmar Thorell, FP yrkar bifall till att ge nämndens 
presidium i uppdrag att träffa Ronneby Simsällskap under 2013 för diskussion av kommande arran-
gemang. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framförda yrkanden och finner att nämnden bifaller detsamma. 
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Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag på 5 000 kr att belasta ansvar 413000, verk-
samhet 300. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Simsällskap 
Fritid- och kulturnämndens presidium 
Ekonomienheten 
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2012/309 

§ 140 Listerby Idrottsklubb ansöker om utökat investeringsbidrag 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-09 Listerby Idrottsklubb ansöker om utökat 

investeringsbidrag, Listerby Idrottsklubb 
   

2 Handling 2012-11-09 Listerby Idrottsklubb ansöker om utökat 
investeringsbidrag, Listerby Idrottsklubb 

   

 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Listerby Idrottsklubbs 
ansökan om utökat investeringsbidrag. 

Sammanfattning 
En begäran om utökat investeringsbidrag gällande ny gräsklippare (15tkr) och renovering staket 
(10tkr) har ställts till Fritid- och kulturnämnden från Listerby IK genom ordföranden Jörgen Carls-
son. 
 
Föreningen pekar på att det ordinarie investeringsbidraget blivit reducerat samt att det även blivit 
ökade kostnader gällande renoveringar vid festplatsen Gnistan. En investering i en ny lastbil har 
också gjorts under året. 

Förslag till beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag för staketrenovering på 10 tkr samt att hänvisa 
föreningen till att äska för gräsklippare i bidragshanteringen 2013.  

Beslut 
Fritid och kulturnämnden beslutar bevilja ett bidrag för staketrenovering på 10 tkr samt att hänvisa 
föreningen till att äska för gräsklippare i bidragshanteringen 2013.  
_____________________ 
Exp: 
Listerby Idrottsklubb 
Ekonomienheten 
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2012/310 

§ 141 Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening ansöker om investeringsbidrag 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-12 Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening 

ansöker om investeringsbidrag, Bräkne-
Hoby Norra Samhällsförening 

   

2 Handling 2012-11-12 Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening 
ansöker om investeringsbidrag, Bräkne-
Hoby Norra Samhällsförening 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag angående Bräkne-Hoby Norra 
Samhällsförenings ansökan om investeringsbidrag. 

Sammanfattning 
Ett investeringsbidrag till uteleksaker såsom gungor, sandlåda mm samt till plåtarbeten, skorstens-
steg och takstegar gällande Örseryds skola söks av Bräkne-Hoby Samhällsförening. Bidraget skall 
även täcka målning av tak och nya hängrännor. I kostnadsbilagan kan utläsas att leksakerna har ett 
anskaffningspris på 21200 inkl. moms och tak- och skorstensarbetet har en prisbild på ca 23000 
inkl. moms. 
 
Föreningen har enligt skrivelse 2008 önskat att ta över nämnda skola. 
 
Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden pekar på en kommande utredning gällande samlingslokaler i Ronneby 
kommun. En genomlysning av antal, behov och eventuella investeringar ska göras för att säkerställa 
att rätt antal mötesplatser finns i kommunen. Gällande lekredskap hänvisas till regler och normer 
enligt bland annat EU direktiv. 
 
Fritid- och kulturnämnden avslår bidragsbegäran. 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden pekar på en kommande utredning gällande samlingslokaler i Ronneby 
kommun. En genomlysning av antal, behov och eventuella investeringar ska göras för att säkerställa 
att rätt antal mötesplatser finns i kommunen. Gällande lekredskap hänvisas till regler och normer 
enligt bland annat EU direktiv. 
 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsbegäran. 
_____________________ 
Exp: 
Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening 
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Fritid- och kulturnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/311 

§ 142 Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan ideell förening ansöker om bidrag för upp-
rustning av föreningslokalen 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-09 Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan ideell 

förening ansöker om bidrag för upprust-
ning av föreningslokalen, Bräkne-Hoby 
Bygd i Samverkan ideell förening 

   

2 Handling 2012-11-09 Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan ideell 
förening ansöker om bidrag för upprust-
ning av föreningslokalen, Bräkne-Hoby 
Bygd i Samverkan ideell förening 

   

 
Förvaltningschef Tommy Johansson lämnar följande beslutsförslag gällande Bräkne-Hoby Bygd i 
Samverkans ansökan om bidrag, AFA-pengar för upprustning av föreningslokal. 

Sammanfattning 
BHB söker ett bidrag på 10 000 kr ur AFA pengarna till sammanträdesbord, stolar och Whiteboard. 
Föreningen har sin lokal i ABRI:s fastighet i Bräkne Hoby. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden avslår bidragsansökan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Claes Diurhuus, M, Anders L Petersson, C, 
Åke Tärntoft, C och Håkan Robertsson, S. 

Yrkanden 
Håkan Robertsson, S yrkar bifall till att förvaltningschefen får i uppdrag att träffa föreningen Bygd i 
Samverkan gällande inventarier till lokalen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på framfört yrkande och finner att nämnden bifaller detsamma. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar avslå bidragsansökan. Förvaltningschefen får i uppdrag att ta 
upp frågan med inventarier till lokalen, med föreningen Bygd i Samverkan vid nästa föreningsträff. 
_____________________ 
Exp: 
Bräkne-Hoby Bygd i Samverkan  
Tommy Johansson  
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Fritid- och kulturnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/274 

§ 143 Ronneby Musikförening ansöker om arrangemangsbidrag för 2013 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-12-06 Ekonomisk redovisning konserter Ronne-

by Musikförening 2012., Ronneby Musik-
förening 

   

2 Handling 2012-11-22 Ronneby Musikförening redovisar genom-
förda och ej genomförda konserter för 
2012, Ronneby Musikförening 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-19 Ansökan om arrangemangsbidrag 
2013 från Ronneby Musikförening  

   

4 Handling 2012-10-31 Ronneby Musikförening ansöker om ar-
rangemangsbidrag för 2013, Ronneby 
Musikförening 

   

 
 
Kulturchef Lena Brorsdotter lämnar följande beslutsförslag gällande Ronneby Musikförenings an-
sökan om arrangemangsbidrag för 2013. 

Sammanfattning 
Ronneby Musikförening söker ett arrangemangsbidrag för 2013 om 100 000 kronor för att arrange-
ra musikverksamhet för olika åldersgrupper. Föreningen avser att öka satsningarna för ungdomar, bl 
a hiphop där föreningen vill kombinera konserter med workshops. 

Bedömning 
Ronneby Musikförening har under flera år med hjälp av kommunala bidrag bedrivit en bred kon-
sertverksamhet. Konserterna för vuxna genomförs dels i krogmiljö, dels på Kulturcentrum eller 
Ronneby teater eller andra offentliga scener. Föreningen har en viktig roll i sitt arbete med ungdo-
mar och evenemang för den publikgruppen. 

Förslag till beslut 
Fritid- och kulturnämnden beviljar Ronneby Musikförening ett arrangemangsbidrag för deras verk-
samhet 2013 om 60 000 kronor. Föreningen skall senast den 15 november lämna en preliminär re-
dogörelse av hur 2013 års bidrag har använts. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, Håkan Robertsson, S och Peter Lindström, 
RP. 
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Fritid- och kulturnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar att bevilja Ronneby Musikförening ett arrangemangsbidrag för 
deras verksamhet 2013 om 60 000 kronor. Föreningen skall senast den 15 november lämna en pre-
liminär redogörelse av hur 2013 års bidrag har använts. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Musikförening 
Ekonomienheten 
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Fritid- och kulturnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/3 

§ 144 Delegationsbeslut 2012 

Sammanfattning 
Delegationspärmen cirkulerade på mötet.  
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delegationsbesluten till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 145 Delgivningsärenden 2012 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige § 305/2012, Tertialuppföljning per 31 augusti 2012. 
Kommunfullmäktige § 307/2012, Anhållan från Ronneby Miljö & Teknik AB avseende rivningslov 
och markanvändningslov fastigheten Ronneby 24:18, Brunnsvallen. 
Kommunfullmäktige § 312/2012, Beslut om tilläggsanslag inom ramen av återbetalda AFA pengar. 
Smålands Innebandyförbund, för kännedom, ”anmärkningsvärda förhållanden” vid match. 
Sörgårdsvägens vägsamfällighet i Eringsboda, Protokoll för årsstämma 2012. 
 

Beslut 
Fritid- och kulturnämnden beslutar notera delgivningsärendena till protokollet. 
_____________________ 
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Fritid- och kulturnämnden 2012-12-06 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/5 

§ 146 Information och rapporter 2012 

Sammanfattning 
 Christoffer Stenström, M, tog upp frågan om lokal till Bräkne-Hoby Scoutkår och Tallets Musikfö-
rening. Ärendet ska beredas till nämndens möte den 7 februari 2013.  
 
Christoffer tog även upp nämndens målarbete med förslag om att bjuda in utredare Per Elmgren till 
sammanträdet i februari 2013. 
 
Nils Ingmar Thorell, FP rapporterade om Skattemyndigheten som haft information för föreningar på 
Kulturcentrum den 3 december 2012. 
 
Förvaltningschef Tommy Johansson informerade om vad som hänt den senaste tiden: 
Föreningsträff med många närvarande  
Möte Landsbygdspolitiska programmet, Kommunbygderådet och samhällsföreningar 
Möte kring sporthallstider 
Träff med NCC representant kring markköp 
Träff med SISU representanter kring avtal med Ronneby kommun 
Möte i Belganet kring badplatsens skötsel 
Tidsättningsmöte gällande konstgräset i Kallinge 
Möte i Backaryd kring badplatsens skötsel 

Deltar i debatten 
I debatten deltar ordföranden Nils Ingmar Thorell, FP, tjänstgörande ersättare Christoffer Sten-
ström, M och Peter Lindström, RP. 

Tack 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell tackar nämndens ledamöter, ersättare och tjänstemän för året som 
gått. 
 
Andre vice ordförande Håkan Robertsson tackar ordföranden på nämndens vägnar för ett trivsamt 
arbetsår. 

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