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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Roger Fredriksson (M), ordförande 
Kenneth Michaelsson (C), 1:e vice ordförande 
Magnus Pettersson (S), 2:e vice ordförande  
Roger Gardell (L) 
Tommy Andersson (S) 
Peter Bowin (V) 
Nicolas Westrup (SD) 
Bengt Sven Åke Johansson (SD) 
 

  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Tommy Ahlqvist, kommundirektör 
Anders Karlsson, förvaltningschef teknik-fritid- och kulturförvaltningen 
Niclas Martinsson, verksamhetschef teknik- fritid- och kulturförvaltningen  
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§ 11  

Val av justerare 

Beslut 

Magnus Pettersson (S) utses till att jämte ordförande justera dagens 

protokoll. 

________________ 
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§ 12  

Beslut om att tillfälligt överta verksamhet från teknik-
fritid- och kulturnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) låter meddela att han föreslår 

krisledningsnämnden att tillfälligt överta verksamhet från teknik-fritid- och 

kulturnämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Detta med 

anledning av de särskilda omständigheter som råder i och med Covid-19.  

Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden övertar 

verksamhet från teknik-fritid- och kulturnämnden, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma.  

Beslut 

Krisledningsnämnden beslutar att överta verksamhetsområde från teknik-

fritid- och kulturnämnden, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Kommunfullmäktige  
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§ 13  

Beslut om stödpaket med anledning av Covid-19 

Sammanfattning  

Ordförande Roger Fredriksson (M) lämnar följande förslag om stödpaket 

med anledning av Covid-19: 

1. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

2 000 000 kronor i investeringsanslag för solanläggningar på 

fastigheter i vilka det bedrivs fritid-och kulturverksamhet. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

2. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

2 000 000 kronor för utbetalning till föreningar som 

investeringsbidrag för solanläggningar i föreningsägda lokaler och 

fastigheter. Finansiering sker via extra reserv om 21 mkr. 

3. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

1 000 000 kronor för utbetalning till föreningar i händelse av 

intäktsbortfall med anledning av Covid-19 som styrks. Finansiering 

sker via extra reserv om 21 mkr. 

4. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

2 000 000  i investeringsanslag för konstnärlig utsmyckning av 

kommunala anläggningar och fastigheter. Finansiering sker via 

extern upplåning.  Utsmyckningsgruppen tar fram förslag och 

kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut. Konstnärer med sin bas i 

Ronneby kommun prioriteras.  

5. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

500 000 kronor i investeringsmedel för inköp av mindre konst- och 

kulturföremål. Kommundirektören ges i delegation att hantera detta. 

Finansiering sker via extra reserv om 21 mkr. 

6. Krisledningsnämnden beslutar att omedelbart betala ut följande 

bidrag (motsvarande 2019 års nivå) till föreningar som ansökt: 

- verksamhetsbidrag 

- medlemsbidrag 

- anläggningsbidrag  

- lokalbidrag 

- bidrag till samlingslokaler 

- aktivitetsbidrag 
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Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M)  

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till föreslaget stödpaket i 

enlighet med ovan. 

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

1. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

2 000 000 kronor i investeringsanslag för solanläggningar på 

fastigheter i vilka det bedrivs fritid-och kulturverksamhet. 

Finansiering sker via extern upplåning. 

2. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

2 000 000 kronor för utbetalning till föreningar som 

investeringsbidrag för solanläggningar i föreningsägda lokaler och 

fastigheter. Finansiering sker via extra reserv om 21 mkr. 

3. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

1 000 000 kronor för utbetalning till föreningar i händelse av 

intäktsbortfall med anledning av Covid-19 som styrks. Finansiering 

sker via extra reserv om 21 mkr. 

4. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

2 000 000  i investeringsanslag för konstnärlig utsmyckning av 

kommunala anläggningar och fastigheter. Finansiering sker via 

extern upplåning.  Utsmyckningsgruppen tar fram förslag och 

kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut. Konstnärer med sin bas i 

Ronneby kommun prioriteras.  

5. Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 

500 000 kronor i investeringsmedel för inköp av mindre konst- och 

kulturföremål. Kommundirektören ges i delegation att hantera detta. 

Finansiering sker via extra reserv om 21 mkr. 

6. Krisledningsnämnden beslutar att omedelbart betala ut följande 

bidrag (motsvarande 2019 års nivå) till föreningar som ansökt: 

- verksamhetsbidrag 

- medlemsbidrag 

- anläggningsbidrag  

- lokalbidrag 
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- bidrag till samlingslokaler 

- aktivitetsbidrag 

________________ 

Exp: 

Kommundirektören 

Kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson 

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Niclas Martinsson 

Ekonomienheten  
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§ 14   

Beslut om att återlämna verksamhet till teknik-fritid- 
och kulturnämnden, kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 

Deltar i debatten  

I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Ordförande Roger Fredriksson (M) yrkar på att krisledningsnämnden 

återlämnar verksamhetsområde till teknik-fritid- och kulturnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordförande Roger Fredriksson (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att krisledningsnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Krisledningsnämnden återlämnar verksamhetsområde till teknik-fritid- och 

kulturnämnden, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige.  

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  


