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§ 27 Dnr 2022-000001 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden utser Teo Zickbauer (S) till att jämte 

ordförande justera dagens protokoll. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(59) 
2022-02-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 28 Dnr 2022-000002 809 

Fastställande av dagordning  

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) anmäler övrig fråga gällande brunnslock. 

 

Ordförande Anders Bromee (M) föreslår att § 36-38 senareläggs så att Jesper 

Rehn (L), som är på annat möte, har möjlighet att närvara.        

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden fastställer dagordningen med ovanstående 

förändring.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 29 Dnr 2022-000006 800 

Ekonomisk uppföljning 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen återrapporterar det inlämnade bokslut och 

bokslutskommentarer samt kompletteringsäskanden av investeringar som 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beredningsutskott godkände och 

ordföranden senare beslutade på delegation.      

Bedömning 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beredningsutskott godkände förslaget 

till bokslut och bokslutskommentarer samt de föreslagna 

kompletteringsäskanden avseende verksamhetsåret 2021, samt gav 

förvaltningschefen även i uppdrag översände dessa till kommunstyrelsen och 

ekonomienheten.        

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden godkänner återrapporten och noterar 

informationen till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M) och Anders Petersson (C). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-fritid- och kulturnämnden godkänner återrapporten och noterar 

informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 

 



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(59) 
2022-02-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 30 Dnr 2022-000072 800 

Internbudget 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschefen och förvaltningens ekonom informerar och presenterar 

ett förslag till internbudgeten för 2022. Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

har ett stort effektiviseringskrav och därmed en stor utmaning för att nå det 

kravet.  

 

För att planera arbetet ute i verksamheterna och påbörja eventuella 

upphandlingar behöver investeringsbudgeten för 2022 beslutas. Vid senaste 

beredningsutskottet arbetade utskottet med denna investeringsbudget för 

2022.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslås att besluta enligt förslaget 

gällande investeringsbudget och driftsbudgeten.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Martin Johansson (S), 

Thommy Persson (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Teo Zickbauer 

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromee (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med tillägget 

att teknik-fritid- och kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att 

tilläggsäska 1 200 tkr för att drifta Ronneby brunnsbad under 2022. 

 

Martin Johansson (S) yrkar bifall till Anders Bromees (M) förslag. 

 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till ovanstående med ytterligare tillägg att 

även ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med en redovisning av 

eventuella merkostnader i och med de kostnadsökningar som förväntas under 

2022.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.       
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar enligt förslaget gällande 

investeringsbudget och driftsbudgeten samt ger förvaltningschefen i uppdrag 

att:  

1. Tilläggsäska 1 200 tkr för att drifta Ronneby brunnsbad under 2022. 

2. Återkomma med en redovisning av eventuella merkostnader i och 

med de kostnadsökningar som troligtvis kommer samt vilka 

konsekvenser det skulle innebära. 

 ________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Anna-Lena Andersson, ekonom 
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§ 31 Dnr 2022-000073 800 

Budgetäskanden framtidens skola 

 

Sammanfattning  

I början av mars 2022 kommer en helt ny 4 – 9 skola stå klar i Ronneby 

tätort, Parkdala skolan. Denna skola följs därefter av ytterligare en renoverad 

4 – 9 skola och nybyggnation och ombyggnad av ytterligare förskolor, vilka 

beräknas vara inflyttningsklara under 2024/2025. Under byggnationen av de 

sistnämnda kommer personal att flyttas till den färdiga skolan vilket därmed 

leder till något högre kostnadsökningar av driften, när samtlig skolor och 

förskolor är i drift och projektet framtidens skola nått sitt avslut. 

De beslut och inriktningar som hittills är tagna gällande ökade 

driftskostnader för berörda förvaltningar är att de skall kompenseras från 

reserver och medel för oförutsedda händelser enligt budgetdokument från 

2022. 

Bedömning 

Teknik- fritid och kulturförvaltningen har ökade driftskostnader inom 3 av 

sina verksamhetsområden, Fastighetsenheten, Kostenhet och även för Fritid 

och kulturenheten.  Det utökade budgetbehovet med hänsyn till Framtidens 

skolor är baserat på intäkter, personalkostnader och även övriga kostnader 

både tillkommande och avgående. Budgetbeloppen för 2024 och 2025 

baseras på tidigare genomsnittliga kostnader för Snäck- respektive 

Skogsgårdsskolan. Senare revidering av beloppen kommer med all säkerhet 

behövas att genomföras. 

 

 

 

 

 

2022 2023 2024 2025

Fastighetsenheten 1 797 520 1 797 520 4 353 874 4 353 874

Kostenheten 241 000 317 000 2 568 000 3 883 000

Fritid och kulturenheten 325 833 290 000 190 000 190 000

2 364 353 2 404 520 7 111 874 8 426 874



 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(59) 
2022-02-15  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid-, och 

kulturnämnden att föreslå Kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

Kommunstyrelsen att besluta att budgetjustera Teknik-, fritid och 

kulturnämndens budget för 2022- 2023 och plan för 2024 och 2025 för de 

kostnadsökningar vilka inte har omfördelats enligt tidigare beslut, från 

reserver och medel för oförutsedda händelser.    

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

- budgetjustera teknik-, fritid och kulturnämndens budget för 2022- 

2023 och plan för 2024 och 2025 för de kostnadsökningar vilka inte 

har omfördelats enligt tidigare beslut, från reserver och medel för 

oförutsedda händelser. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 32 Dnr 2021-000027 009 

Internkontroll 2021 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen har gjort uppföljning avseende 2021 

års internkontrollplan. Uppföljningsrapporter uttagna från Stratsys utgör 

underlag i ärendet. 

 

Kontrollplanen 2021 för Teknik-, fritid och kulturnämnden innehåller 

följande kontrollpunkter: 

 Användare med felaktig behörighet i verksamhetssystem som 

innehåller person uppgifter. 

 Att chefer och ansvariga inte har tillräcklig utbildning gällande 

brandskydd. 

 Undermåliga arbetsförhållande vid hemarbete, ergonomisk och 

psykosocial arbetsmiljö. 

 För hög arbetsbelastning, 

 Att barns behov inte blir tillgodosedda i beslut som berör barn. 

 Brister i informationshantering. 

 

Internkontrollmomenten har följts upp kontinuerligt under 2021. I samband 

med varje tertial har utfallet presenterats för Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden.      

Bedömning 

Internkontrollen visar avvikelse på en internkontrollpunkt ”Att chefer och 

ansvariga inte har tillräcklig utbildning gällande brandskydd”. 

Kontrollpunkten har arbetats med under året, men bland annat med 

anledning av pandemin har inte arbetet kunnat slutföras då fysiska övningar 

inte kunnat genomföras. Kontrollmomentet föreslås tas med till 2022 års 

internkontrollplan.  

 

Kontrollpunkten gällande ”Undermåliga arbetsförhållande vid hemarbete, 

ergonomisk och psykosocial arbetsmiljö” har följts upp under året och ingen 

väsentlig avvikelse har noterats. Dock kvarstår osäkerheten kring fortsatt 
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hemarbete och med anledning av detta behövs fortsatt kontinuerlig 

uppföljning av arbetssituationen. Kontrollmomentet föreslås tas med till 

2022 års internkontrollplan. 

 

Övriga kontrollmoment har avviker inte vid internkontrollen.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås besluta att godkänna 

uppföljningen av den interna kontrollen 2021 och överlämna resultatet till 

kommunstyrelsen.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden godkänner uppföljningen av den interna 

kontrollen 2021 och överlämnar resultatet till kommunstyrelsen. 

_______________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Kristina Eklund, kvalitétsutvecklare 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 33 Dnr 2021-000507 009 

Internkontroll 2022 

 

Sammanfattning  

Enligt ”Reglemente Intern kontroll för Ronneby kommun” ska nämnden 

varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Inom 

varje nämnds verksamhetsområde ansvarar verksamhetschef eller 

motsvarande för att konkreta regler och anvisningar är utformade så att en 

god intern kontroll kan upprätthållas.   

 

De kommungemensamma riskområdena är (KS 2021 § 279) 

 Bemanning och kompetens 

 Ekonomi 

 Styrning 

 Arbetsmiljö 

 IT-system 

 Processer och rutiner 

 Post- och dokumenthantering 

 Introduktion av ny personal 

 

2022 kompletterades de kommunkoncernövergripande riskområdena med 

följande riskområden med särskilt fokus:  

 Arbetsmiljö-med särskilt fokus på hemarbete och dess påverkan på 

medarbetaren. 

 Processer och rutiner- med särskilt fokus på levererade tjänster vid en 

fortsatt pandemi eller annan omfattande krissituation. 

 

Risker och internkontrollmoment som nämnden vid uppföljning hade 

”väsentlig avvikelse” på ska tas upp i nästkommande års internkontrollplan. 

Denna punkt tas inte bort förrän ”ej väsentlig avvikelse” uppnåtts.       
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Bedömning 

Följande risker och kontrollmoment föreslås för 2022 års internkontroll. 

 Arkivutrymmen – Säkerställ säker förvaring i arkivskåp/utrymme 

samt rutin för nyckelhantering.  

 Att chefer och ansvariga inte har tillräcklig utbildning gällande 

brandskydd - Enkät till chefer gällande kunskap om brandskydd samt 

Säkerställa att chefer och ansvariga får adekvat utbildning 

 Undermåliga arbetsförhållande vid hemarbete, ergonomisk och 

psykosocial arbetsmiljö - Kontroll att blankett med självskattning av 

arbetsmiljön finns samt kontrollera genom enkät hur främst den 

psykosociala arbetsmiljön är vi hemarbete. 

 Att barns behov inte blir tillgodosedda i beslut som berör barn - Att 

nyanställda har genomgått utbildning i Barnkonventionen 

 Kompetensutveckling - Kontroll att kompetensutveckling sker.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att anta förslaget som 2022 års plan för intern kontroll.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M) och Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden antar förslaget som 2022 års plan för 

intern kontroll. 

________________ 

Exp: 

Anders Karlsson, förvaltningschef 

Kristina Eklund, kvalitétsutvecklare 
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§ 34 Dnr 2020-000296 009 

Målarbete 2021-2022 

 

Sammanfattning  

Under året har Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen arbetat för att uppnå 

kommunens strategiska mål. Detta har gjorts genom att genomföra 

aktiviteter kopplat till de av nämnden formulerade målen och följa upp 

arbete med att mäta beslutade indikatorer. Uppföljningen av de 

kommungemensamma strategiska målområdena presenteras i samband med 

uppföljningen av bokslutet. Uppföljning av det samlade målarbetet där även 

nämndens mål redovisas finns som ett bifogat dokument. 

 

Sammantaget visar uppföljningen av att Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen har genomfört många aktiviteter och jobbat aktivt för att 

nå målen. Pandemin har varit en stor bidragande faktor till att inte alla 

aktiviteter har kunnat genomföras med försämrad måluppfyllelse till följd.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Martin Johansson (S) och 

Teo Zickbauer (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromee (M) yrkar på att teknik- fritid- och 

kulturnämnden noterar informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 35 Dnr 2022-000060 805 

Hantering av studieförbundens bidrag 2022 

 

Sammanfattning  

Peter Parnfelt föredrar ärendet enligt bilagt protokollsutdrag från 

kulturutskottet 2022-02-08.      

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslår teknik- fritid- och kulturnämnden besluta att: 

- Verksamhetsåret 2021 inte skall utgöra underlag för fördelning av 

statsbidrag till studieförbunden (ett så kallat fryst bidragsgrundande 

år) vad gäller bidrag som skall betalas ut 2022. Helt i enlighet med 

Folkbildningsrådets beslut.     

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kulturutskottets. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att: 

- Verksamhetsåret 2021 inte skall utgöra underlag för fördelning av 

statsbidrag till studieförbunden (ett så kallat fryst bidragsgrundande 

år) vad gäller bidrag som skall betalas ut 2022. Helt i enlighet med 

Folkbildningsrådets beslut. 

________________ 

Exp: 

Kulturutskottet 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 36 Dnr 2022-000063 805 

Kulturverksamhetsbidrag 2022 - fas 1  

 

Sammanfattning  

”Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell 

verksamhet, så som publika arrangemang, eget skapande eller eget utövande 

inom föreningen. Teknik-, fritid och- och kulturnämnden bestämmer årligen 

beloppet.” 

 

6.8.1. Samtliga av föreningen, vid ansökningstillfället, kända arrangemang 

under kommande verksamhetsår ska sökas som Kulturverksamhetsbidrag. 

  

6.8.2. Arrangemang ska vara offentliga och öppna för alla. 

 

6.8.3. Vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med. 

 

6.8.4. Redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt 

bidrag beviljas.  

 

Förutom ovanstående krav finns även grundläggande bidragsbestämmelser 

som gäller för bidragsberättigad förening.  

 

Grundläggande bidragsbestämmelser: 

2.1 Vem kan få bidrag 

  

Bidrag kan ges till: 

 Idrotts- och fritidsföreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år  

 Föreningar för medlemmar med funktionsvariationer  

 Kulturföreningar  

 Pensionärsföreningar  
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 Samhälls- Folkets Hus- och bygdegårdsföreningar  

 Föreningar med särskild social verksamhet  

 Studieorganisationer  

 

2.1.1 föreningen ska vara ideell, drivas utan vinstsyfte och bedriva sin 

verksamhet inom Ronneby kommun. 

  

2.1.2 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år, minst 

25 % av det totala medlemsantalet, samt personer med funktionsvariationer 

prioriteras. 

  

2.1.3 föreningen ska vara öppen för alla enligt diskrimineringslagen.  

 

2.1.4 föreningen ska präglas av demokratiska principer och särskilt främja 

barn och ungdomars medverkan i det demokratiska föreningsarbetet.  

 

2.1.5 föreningen ska aktivt främja en jämnare könsfördelning.  

 

2.1.6 föreningen ska motarbeta all form av diskriminering och sexuella 

trakasserier. 

 

2.1.7 föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse, valberedning, revisor 

samt ha stadgar som antagits på årsmöte. 

  

2.1.8 föreningen ska vara ansluten till ett riksförbund i den mån det finns. 

  

2.1.9 föreningen ska ha minst 10 medlemmar, haft minst 10 träffar och ha en 

uppdaterad medlemsförteckning. 

  

2.1.10 medlemsavgiften ska vara minst 50 kr per person och år. 

  

2.1.11 föreningar som aktivt för dialog och söker samarbete med andra 

föreningar prioriteras. 
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2.1.12 föreningen ska ha en handlingsplan mot droger och alkohol samt 

verka för drog- och dopingfri ungdomsverksamhet. 

  

2.1.13 bidrag kan aldrig uppgå till 100 % av kostnaden för ett arrangemang, 

investering eller verksamhet. 

  

2.1.14 föreningen ska ha varit registrerad hos Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen i minst 6 månader för att kunna beviljas bidrag*  

 

2.1.15 redovisning av senast beviljade bidrag ska vara inlämnad innan nytt 

bidrag beviljas.  

 

2.1.16 beviljade bidrag ska användas till avsett syfte, annars måste 

föreningen söka tillstånd hos kommunen eller betala tillbaka bidraget. 

 

 

* Vid registrering av ny förening ska följande handlingar lämnas in:  

 Kopia av intyg om organisationsnummer från 

Skatteverket  

 Protokoll från konstituerande möte samt 

kontaktuppgifter  

 Stadgar  

 Drogpolicy  

 Medlemsantal samt medlemsavgift  

 

Bedömning 

Sammanlagt har 20 stycken kulturföreningar ansökt om 

kulturverksamhetsbidrag för 2022. Total budget för kulturverksamhetsbidrag 

för år 2022 är 1 460 000 kronor och den totala ansökningssumman från 

föreningarna uppgår till 1 722 200 kronor. 

Nedanstående föreningar har handlagts av förvaltningen och bedöms enligt 

följande: 
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Blekinge läns hemslöjd – Föreningen beviljades 30 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 82 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

Förvaltningen föreslår, efter utförd handläggning, att föreningen ska beviljas 

64 000 kronor för år 2022. (Se bilaga 1 FAS 1)  

 

Ronneby musikvänner – Föreningen beviljades 40 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 60 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

Förvaltningen föreslår, efter utförd handläggning, att föreningen ska beviljas      

35 000 kronor för år 2022. (Se bilaga 1 FAS 1)  

 

Ronneby filmstudio – Föreningen beviljades 20 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 50 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

Förvaltningen föreslår, efter utförd handläggning, att föreningen ska beviljas 

50 000 kronor för år 2022. (Se bilaga 1 FAS 1) 

 

Bräkne-Hoby bygd i samverkan – Föreningen beviljades 21 000 kronor för 

2021 Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 50 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

Förvaltningen föreslår, efter utförd handläggning, att föreningen ska beviljas 

35 000 kronor för år 2022. (Se bilaga 1 FAS 1)  

 

Sångkören Decibellerna – Föreningen beviljades 20 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 30 000 kronor för 2022. 
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Förslag:  

Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att föreningen ska 

beviljas 15 000 kronor för år 2022. (Se bilaga 1 FAS 1)  

 

Backaryds samhällsförening – Föreningen sökte inte 

kulturverksamhetsbidrag under 2021. Föreningen har inkommit med, en av 

förvaltningen genomgången, ansökan för kulturverksamhetsbidrag om 

25 300 kronor för 2022. 

Förslag:  

Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att föreningen ska 

beviljas 17 100 kronor för år 2022. (Se bilaga 1 FAS 1)  

 

Ronneby musei- och hembygdsförening – Föreningen sökte inte 

kulturverksamhetsbidrag under 2021. Föreningen har inkommit med, en av 

förvaltningen genomgången, ansökan för kulturverksamhetsbidrag om 

18 500 kronor för 2022. 

Förslag:  

Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att föreningen ska 

beviljas 15 000 kronor för år 2022. (Se bilaga 1 FAS 1) 

 

Förening Ansökt 

summa 

Förslag till 

utbetalning 

Blekinge läns hemslöjd 82 000 64 000 

Ronneby musikvänner 60 000 35 000 

Ronneby filmstudio 50 000 50 000 

Bräkne-Hoby bygd i 

samverkan 

50 000 35 000 

Sångkören decibellerna 30 000 15 000 

Backaryds samhällsförening 25 300 17 100 

Ronneby musei- och 

hembygdsförening 

18 500 15 000 

Summa: 315 800 231 100 
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden att besluta om utbetalning av kulturverksamhetsbidraget 

enligt ovanstående tabell.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Jesper Rehn (L), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Teo Zickbauer (S), Thommy Persson (S) och 

Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar om utbetalning av 

kulturverksamhetsbidraget enligt ovanstående tabell. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förklara paragrafen 

omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 37 Dnr 2022-000064 805 

Kulturverksamhetsbidrag 2022 - fas 2 

 

Sammanfattning  

”Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell 

verksamhet, så som publika arrangemang, eget skapande eller eget utövande 

inom föreningen. Teknik-, fritid och- och kulturnämnden bestämmer årligen 

beloppet.” 

 

6.8.1. Samtliga av föreningen, vid ansökningstillfället, kända arrangemang 

under kommande verksamhetsår ska sökas som Kulturverksamhetsbidrag. 

  

6.8.2. Arrangemang ska vara offentliga och öppna för alla. 

 

6.8.3. Vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med. 

 

6.8.4. Redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt 

bidrag beviljas.  

 

Förutom ovanstående krav finns även grundläggande bidragsbestämmelser 

som gäller för bidragsberättigad förening.  

 

Grundläggande bidragsbestämmelser: 

 

2.1 Vem kan få bidrag 

  

Bidrag kan ges till: 

 Idrotts- och fritidsföreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år  

 Föreningar för medlemmar med funktionsvariationer  

 Kulturföreningar  

 Pensionärsföreningar  
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 Samhälls- Folkets Hus- och bygdegårdsföreningar  

 Föreningar med särskild social verksamhet  

 Studieorganisationer  

 

2.1.1 föreningen ska vara ideell, drivas utan vinstsyfte och bedriva sin 

verksamhet inom Ronneby kommun. 

  

2.1.2 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år, minst 

25 % av det totala medlemsantalet, samt personer med funktionsvariationer 

prioriteras. 

  

2.1.3 föreningen ska vara öppen för alla enligt diskrimineringslagen.  

 

2.1.4 föreningen ska präglas av demokratiska principer och särskilt främja 

barn och ungdomars medverkan i det demokratiska föreningsarbetet.  

 

2.1.5 föreningen ska aktivt främja en jämnare könsfördelning.  

 

2.1.6 föreningen ska motarbeta all form av diskriminering och sexuella 

trakasserier. 

 

2.1.7 föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse, valberedning, revisor 

samt ha stadgar som antagits på årsmöte. 

  

2.1.8 föreningen ska vara ansluten till ett riksförbund i den mån det finns. 

  

2.1.9 föreningen ska ha minst 10 medlemmar, haft minst 10 träffar och ha en 

uppdaterad medlemsförteckning. 

  

2.1.10 medlemsavgiften ska vara minst 50 kr per person och år. 

  

2.1.11 föreningar som aktivt för dialog och söker samarbete med andra 

föreningar prioriteras. 
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2.1.12 föreningen ska ha en handlingsplan mot droger och alkohol samt 

verka för drog- och dopingfri ungdomsverksamhet. 

  

2.1.13 bidrag kan aldrig uppgå till 100 % av kostnaden för ett arrangemang, 

investering eller verksamhet. 

  

2.1.14 föreningen ska ha varit registrerad hos Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen i minst 6 månader för att kunna beviljas bidrag*  

 

2.1.15 redovisning av senast beviljade bidrag ska vara inlämnad innan nytt 

bidrag beviljas.  

 

2.1.16 beviljade bidrag ska användas till avsett syfte, annars måste 

föreningen söka tillstånd hos kommunen eller betala tillbaka bidraget. 

 

 

* Vid registrering av ny förening ska följande handlingar lämnas in:  

 Kopia av intyg om organisationsnummer från 

Skatteverket  

 Protokoll från konstituerande möte samt 

kontaktuppgifter  

 Stadgar  

 Drogpolicy  

 Medlemsantal samt medlemsavgift       
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Bedömning 

Sammanlagt har 20 stycken kulturföreningar ansökt om 

kulturverksamhetsbidrag för 2022. Total budget för kulturverksamhetsbidrag 

för år 2022 är 1 460 000 kronor och den totala ansökningssumman från 

föreningarna uppgår till 1 722 200 kronor.  

Nedanstående föreningar har handlagts av förvaltningen och bedöms enligt 

följande: 

 

Ronneby Musikförening – Föreningen beviljades 250 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 300 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 115 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 200 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att föreningen, efter avdrag för 

återbetalning avseende 2021-års 

kulturverksamhetsbidrag, (115 000 kronor) ska 

beviljas 85 000 kronor i kulturverksamhetsbidrag 2022  

 

Grupp 39 – Föreningen beviljades 50 000 kronor för 2021 Föreningen har 

inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget avseende 2021 samt 

en, av förvaltningen genomgången ansökan för kulturverksamhetsbidrag om 

110 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 25 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  
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 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 70 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att föreningen, efter avdrag för 

återbetalning avseende 2021-års 

kulturverksamhetsbidrag, (25 000 kronor) ska beviljas 

45 000 kronor i kulturverksamhetsbidrag 2022  

 

Mångkultur i Ronneby – Föreningen beviljades 70 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 100 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 20 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 45 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att föreningen, efter avdrag för 

återbetalning avseende 2021-års 

kulturverksamhetsbidrag, (20 000 kronor) ska beviljas 

25 000 kronor i kulturverksamhetsbidrag 2022  

 

Dans i Blekinge – Föreningen beviljades 60 000 kronor för 2021 Föreningen 

har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget avseende 2021 

samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 60 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 40 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  
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 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningens ansökan ska avslås avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

samt återbetala tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för år 2021 om 

40 000 kronor. (Se bilaga 1) 

 

Ronneby Blåsorkester – Föreningen beviljades 60 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 53 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 35 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021.(Se 

bilaga 1)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 30 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att föreningen, efter avdrag för 

återbetalning avseende 2021-års 

kulturverksamhetsbidrag, (35 000 kronor) ska 

återbetala 5 000 kronor. 

 

Tallets Musikförening – Föreningen beviljades 25 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 25 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 25 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  
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 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 10 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att föreningen, efter avdrag för 

återbetalning avseende 2021-års 

kulturverksamhetsbidrag, (25 000 kronor) ska 

återbetala 15 000 kronor. 

Skottårsorkestern – Föreningen beviljades 25 000 kronor för 2021 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 25 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 25 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningens ansökan ska avslås avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022 samt återbetala 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för år 2021 

om 25 000 kronor. 

 

Öljehults Samhällsförening – Föreningen beviljades 25 000 kronor för 

2021 Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 25 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 11 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 25 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 
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 Förvaltningen bedömer att föreningen, efter avdrag för 

återbetalning avseende 2021-års 

kulturverksamhetsbidrag, (11 000 kronor) ska beviljas 

14 000 kronor. 

 

 

Belganets Samhällsförening – Föreningen beviljades 10 000 kronor för 

2021 Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 10 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 9150 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 7 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att föreningen, efter avdrag för 

återbetalning avseende 2021-års 

kulturverksamhetsbidrag, (9150 kronor) ska återbetala 

2150 kronor. 

 

Blekinge Spelmansförbund – Föreningen beviljades 10 000 kronor för 

2021 Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021 samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 10 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 5 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  
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 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 5 000 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att återbetalningen avseende 

2021-års kulturverksamhetsbidrag ska kvittas mot det 

föreslagna beviljade kulturverksamhetsbidraget för 

2022. Vilket innebär att föreningen inte ersätts i form 

av kulturverksamhetsbidrag för 2022. 

 

Ronnebygillet – Föreningen beviljades 7 000 kronor för 2021 Föreningen 

har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget avseende 2021 

samt en, av förvaltningen genomgången ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag om 7 000 kronor för 2022. 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 4500 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska beviljas 4500 kronor avseende 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

 Förvaltningen bedömer att återbetalningen avseende 

2021-års kulturverksamhetsbidrag ska kvittas mot det 

föreslagna beviljade kulturverksamhetsbidraget för 

2022. Vilket innebär att föreningen inte ersätts i form 

av kulturverksamhetsbidrag för 2022. 
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Förening Beviljat 

2021 

Sökt 

2022 

Förslag till utbet. 

2022 

Återbet. 

 

Att 

utbetala 

Ronneby 

Musikförening 

250 000 300 

000 

200 000 115 000 85 000 

Grupp 39 50 000 110 

000 

70 000 25 000 45 000 

Mångkultur i 

Ronneby 

70 000 100 

000 

45 000 20 000 25 000 

Öljehults- 

Samhällsförening 

25 000 25 

000 

25 000 11 000 14 000 

Dans i Blekinge 60 000 60 

000 

Avslag 40 000 -40 000 

Ronneby Blås- 

orkester 

60 000 53 

000 

30 000 35 000 -5000 

Tallets Musik- 

förening 

25 000 25 

000 

10 000 25 000 -15 000 

Skottårs- 

orkestern 

25 000  25 

000 

Avslag 25 000 -25 000 

Belganets  

Samhällsförening 

10 000 10 

000 

7000 9150 -2150 

Blekinge 

Spelmansförbund 

10 000 10 

000 

5000 5000 + - 0 

Ronnebygillet 7000 7000 4500 4500 + - 0 

Summa totalt: 592 000 725 

000 

396 500 314 150 169 000 

      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden att besluta om utbetalning och återbetalning av 

kulturverksamhetsbidraget enligt ovanstående tabell.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Jesper Rehn (L), Teo 

Zickbauer (S) och Anders Petersson (C). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar om utbetalning och återbetalning 

av kulturverksamhetsbidraget enligt ovanstående tabell. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förklara paragrafen 

omedelbart justerad. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 38 Dnr 2022-000065 805 

Kulturverksamhetsbidrag 2022 - fas 3 

 

Sammanfattning  

”Kulturverksamhetsbidrag är ett årsbidrag som ska användas till kulturell 

verksamhet, så som publika arrangemang, eget skapande eller eget utövande 

inom föreningen. Teknik-, fritid och- och kulturnämnden bestämmer årligen 

beloppet.” 

 

6.8.1. Samtliga av föreningen, vid ansökningstillfället, kända arrangemang 

under kommande verksamhetsår ska sökas som Kulturverksamhetsbidrag. 

  

6.8.2. Arrangemang ska vara offentliga och öppna för alla. 

 

6.8.3. Vid annonsering ska kommunens logotyp finnas med. 

 

6.8.4. Redovisning av senast beviljat bidrag ska vara inlämnat innan nytt 

bidrag beviljas.  

 

Förutom ovanstående krav finns även grundläggande bidragsbestämmelser 

som gäller för bidragsberättigad förening.  

 

Grundläggande bidragsbestämmelser: 

 

2.1 Vem kan få bidrag 

  

Bidrag kan ges till: 

 Idrotts- och fritidsföreningar med barn- och 

ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år  

 Föreningar för medlemmar med funktionsvariationer  

 Kulturföreningar  

 Pensionärsföreningar  
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 Samhälls- Folkets Hus- och bygdegårdsföreningar  

 Föreningar med särskild social verksamhet  

 Studieorganisationer  

 

2.1.1 föreningen ska vara ideell, drivas utan vinstsyfte och bedriva sin 

verksamhet inom Ronneby kommun. 

  

2.1.2 föreningar med barn- och ungdomsverksamhet i åldern 7-25 år, minst 

25 % av det totala medlemsantalet, samt personer med funktionsvariationer 

prioriteras. 

  

2.1.3 föreningen ska vara öppen för alla enligt diskrimineringslagen.  

 

2.1.4 föreningen ska präglas av demokratiska principer och särskilt främja 

barn och ungdomars medverkan i det demokratiska föreningsarbetet.  

 

2.1.5 föreningen ska aktivt främja en jämnare könsfördelning.  

 

2.1.6 föreningen ska motarbeta all form av diskriminering och sexuella 

trakasserier. 

 

2.1.7 föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse, valberedning, revisor 

samt ha stadgar som antagits på årsmöte. 

  

2.1.8 föreningen ska vara ansluten till ett riksförbund i den mån det finns. 

  

2.1.9 föreningen ska ha minst 10 medlemmar, haft minst 10 träffar och ha en 

uppdaterad medlemsförteckning. 

  

2.1.10 medlemsavgiften ska vara minst 50 kr per person och år. 

  

2.1.11 föreningar som aktivt för dialog och söker samarbete med andra 

föreningar prioriteras. 
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2.1.12 föreningen ska ha en handlingsplan mot droger och alkohol samt 

verka för drog- och dopingfri ungdomsverksamhet. 

  

2.1.13 bidrag kan aldrig uppgå till 100 % av kostnaden för ett arrangemang, 

investering eller verksamhet. 

  

2.1.14 föreningen ska ha varit registrerad hos Teknik-, fritid- och 

kulturförvaltningen i minst 6 månader för att kunna beviljas bidrag*  

 

2.1.15 redovisning av senast beviljade bidrag ska vara inlämnad innan nytt 

bidrag beviljas.  

 

2.1.16 beviljade bidrag ska användas till avsett syfte, annars måste 

föreningen söka tillstånd hos kommunen eller betala tillbaka bidraget. 

 

 

* Vid registrering av ny förening ska följande handlingar lämnas in:  

 Kopia av intyg om organisationsnummer från 

Skatteverket  

 Protokoll från konstituerande möte samt 

kontaktuppgifter  

 Stadgar  

 Drogpolicy  

 Medlemsantal samt medlemsavgift  
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Bedömning 

Sammanlagt har 20 stycken kulturföreningar ansökt om 

kulturverksamhetsbidrag för 2022. Total budget för kulturverksamhetsbidrag 

för år 2022 är 1 460 000 kronor och den totala ansökningssumman från 

föreningarna uppgår till 1 722 200 kronor. 

Nedanstående föreningar har handlagts av förvaltningen och bedöms enligt 

följande: 

 

Ronneby Folkteater – Föreningen beviljades 539 000 kronor för 2021. 

 

Föreningen har inte inkommit med en komplett och adekvat redovisning av 

det beviljade bidraget avseende 2021. 

 

Föreningen har lämnat in en ansökan för kulturverksamhetsbidrag 2022 om 

552 000 kronor. 

 

Föreningen har inte inkommit med en komplett och adekvat ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag 2022.  

 

Förslag:  

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningen ska återbetala 539 000 kronor avseende 

tidigare beviljat kulturverksamhetsbidrag för 2021. (Se 

bilaga 1 FAS 3)  

 

 Förvaltningen bedömer, efter utförd handläggning, att 

föreningens inskickade ansökan för 

kulturverksamhetsbidrag 2022 inte ska beviljas samt 

att föreningen uppmanas att inkomma med en 

kompletterad ansökan gällande 

kulturverksamhetsbidrag för år 2022. 

 

Folk Practice Academy – Föreningen beviljades 110 000 för 2021. 

 

Föreningen har inkommit med en redovisning av det beviljade bidraget 

avseende 2021. Dock så inkom föreningens redovisning 220207. 

 

Föreningen har lämnat in en ansökan för kulturverksamhetsbidrag 2022 om 

150 000 kronor 
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och- kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och- 

kulturnämnden att besluta enligt ovanstående bedömning och bifogade 

underlag besluta att: 

 

1. Ronneby Folkteater ska återbetala 2021-års kulturverksamhetsbidrag 

om 539 000 kronor då föreningen inte har inkommit med de 

handlingarna som förvaltningen efterfrågat till handläggningen. 

 

2. Ronneby Folkteaters inskickade ansökan gällande 

kulturverksamhetsbidrag för 2022 inte beviljas, föreningen har inte 

inkommit med de handlingarna som förvaltningen efterfrågat till 

handläggningen. Ronneby Folkteater ska uppmanas att skicka in en 

kompletterad ansökan för kulturverksamhetsbidrag 2022. 

 

3. Då Folk Practice Academy inkommit sent med sin redovisning av 

kulturverksamhetsbidraget 2021, ge förvaltningen möjlighet att 

handlägga ärendet och presentera ett beslutsförslag i mars månads 

nämnd. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Jesper Rehn (L), Martin 

Johansson (S), Teo Zickbauer (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD), 

Thommy Persson (S), Willy Persson (KD) och Anders Petersson (C).  

Yrkanden 

Alliansen (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget med följande tillägg i punkt 2: 

 

Ronneby Folkteater ges dock möjligheten att inkomma dels med efterfrågade 

handlingar för 2021 -års kulturverksamhetsbidrag och dels efterfrågade 

handlingar för 2022 -års kulturverksamhetsbidrag. Handlingarna skall ha 

inkommit till förvaltningen senast den 28 februari 2022 för att förvaltningen 

skall ges möjlighet att handlägga ärendet och presentera ett beslutsförslag i 

april månads nämnd.   

 

Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar bifall till Alliansens förslag. 
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Teo Zickbauer (S) yrkar på att återremittera ärendet gällande Folkteatern, att 

föreningen till den 28/2 kompletterar med erforderligt begärda handlingar 

och att ärendet behandlas vid mars månads nämnd.   

Propositionsordning 1 

Ordförande Anders Bromee (M) ställer proposition på om ärendet ska 

återremitteras eller avgöras idag och finner att teknik- fritid- och 

kulturnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:  

De som önskar att ärendet återremitteras röstar ja. 

De som önskar att ärendet avgörs idag röstar nej.   

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med nedan, avges åtta (8) nej-röster, 

fem (5) ja-röster, varefter ordföranden finner att teknik- fritid- och 

kulturnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag. 

 

Namn Ja Nej Avstår 

Willy Persson (KD)  X  

Teo Zickbauer (S) X   

Jesper Rehn (L)  X  

Anders Petersson (C)  X  

Thommy Persson (S) X   

Catharina Christensson (S) X   

Martin Johansson (S) X   

Robin Bowin (V) X   

Bengt Sven Åke Johansson (SD)  X  

Sten-Albert Olsson (SD)  X  

Helene Fogelberg (M)  X  

Jesper Grönblad (SD)  X  

Anders Bromee (M)  X  
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Propositionsordning 2 

Ordförande Anders Bromee (M) ställer proposition på Alliansens yrkande 

och finner att teknik- fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma. 

Beslut 

Teknik-, fritid och- kulturnämnden beslutar enligt ovanstående bedömning 

och bifogade underlag att: 

 

1. Ronneby Folkteater ska återbetala 2021-års kulturverksamhetsbidrag 

om 539 000 kronor då föreningen inte har inkommit med de 

handlingarna som förvaltningen efterfrågat till handläggningen. 

 

2. Ronneby Folkteaters inskickade ansökan gällande 

kulturverksamhetsbidrag för 2022 inte beviljas, föreningen har inte 

inkommit med de handlingarna som förvaltningen efterfrågat till 

handläggningen. Ronneby Folkteater ges dock möjligheten att 

inkomma dels med efterfrågade handlingar för 2021 -års 

kulturverksamhetsbidrag och dels efterfrågade handlingar för 2022 -

års kulturverksamhetsbidrag. Handlingarna skall ha inkommit till 

förvaltningen senast den 28 februari 2022 för att förvaltningen skall 

ges möjlighet att handlägga ärendet och presentera ett beslutsförslag i 

april månads nämnd.   

 

3. Då Folk Practice Academy inkommit sent med sin redovisning av 

kulturverksamhetsbidraget 2021, ge förvaltningen möjlighet att 

handlägga ärendet och presentera ett beslutsförslag i mars månads 

nämnd. 

 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att förklara paragrafen 

omedelbart justerad. 

Reservation  

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig till förmån för Teo 

Zickbauers (S) förslag. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt, samordnare 
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§ 39 Dnr 2020-000285 406 

Särskilda uppdrag 2020/4. Presentera ett förslag på 
upplägg med avgiftsbelagda pedagogiska måltider 
inom skolans grundskoleverksamhet. 

 

Sammanfattning  

Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden avseende förtydligande av frågeställningar gällande om 

ersättningen avser volymökning eller kvalitetsökning.    

Bedömning 

Utbildningsnämnden har fått remiss på ärendet och beslutar: 

- ”Utbildningsnämnden återremitterar ärendet till Teknik-, 

Fritid- och Kulturnämnden avseende förtydligande av 

frågeställningar gällande om ersättningen avser 

volymökning eller kvalitetsökning.” 

  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden beslutar att: 

- intäkterna ska gå till volymökningar 

eller 

- intäkterna ska gå till kvalitetsökningar  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M) och Teo Zickbauer (S).  

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromee (M) yrkar på att teknik- fritid- och 

kulturnämnden beslutar att intäkterna skall gå till att täcka kostnader för 

volymökningar.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att intäkterna skall gå till att 

täcka kostnader för volymökningar. 

_______________ 

Exp: 

Utbildningsnämnden 

Tobias Ekblad, förvaltningschef 

Elena Johansson, verksamhetschef 
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§ 40 Dnr 2022-000066 292 

Behandling av sportgolv Kallinge sporthall 

 

Sammanfattning  

Sportgolvet i Kallinge sporthall lades in under juni månad år 2017 där vår 

ramavtalsentreprenör inom bygg som utförde arbetet som en 

totalentreprenad. Golvet är ett speciellt framtaget för just sportgolv inomhus 

och kostnaden uppgick till drygt 700 000 kr, ytan uppgår till 930 m2.  

 

Det har under en tid framkommit klagomål, främst från föreningar att golvet 

är mycket halt. Det har även varit uppmärksammats i media. Kultur- och 

Fritid har haft kontakt med lokalvårdsentreprenör som har prövat sig fram 

med olika städutrustningar utan resultat. 

 

För att förhindra att personskador uppkommer på grund av halt golv i 

sporthallen behöver åtgärder vidtas. Det som rekommenderas av 

leverantören av sportgolvet är att ytbehandla golvet med en speciell lack som 

gör golvet mer strävt. Det ska förgås av noggrann rengöring. Kostnaden 

bedöms till 130 000 kr.  

 

Fastighetsenheten har sköteselinstruktion för sportgolvet och det förutsätts 

att denna information har lämnats över till entreprenör för lokalvård. Det 

finns emellertid inget som styrker det.  

Dock finns skrivningar i ramavtalet 2018-01-01 om att anbudsgivare har 

skyldighet att skaffa sig tillräcklig information om respektive objekt. 

Sportgolvet i Kallingesporthall var inlagt vid anbudsgivning och 

ramavtalsskrivning.  

 

Ronneby kommun bör kräva att lokalvårdsentreprenören tar ansvar för den 

uppkomna skadan och ersätter Ronneby kommun kostnaden för att åtgärda 

det hala golvet som idag förekommer frekvent över hela golvytorna i 

sporthallen.   

Vi har också uppgifter om att städutrustningar används på flera olika platser 

inom byggnaden trots att olika ytor kräver olika behandling/lokalvård.  
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Felanmälan har skett till JSB som hade ansvar för totalentreprenaden år 2017 

och får svara på denna, då detta förfaller vara en garantiåtgärd. Detta får 

vidare utredning utvisa. 

 

Vidare handläggning mot i första hand totalentreprenör och i andra hand 

lokalvårdsentreprenör får ske genom stöd från controller och inköpsenhet.  

Bedömning 

Fastighetsenheten och Kultur- Fritidsenheten bedömer att det finns risk att 

sporthallen behöver stängas tills åtgärd utförd. Detta då det är känt att golvet 

är halt och risken för personskador föreligger behöver arbetsmiljön 

riskutredas av fasighetsenheten.  

En eventuell rättstvist kommer att ta tid och risken för att sporthallen skulle 

behöva vara avstängd under längre tid bedöms som möjlig utfall efter en 

riskbedömning. 

Förslaget är att Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen ställer sig bakom en 

åtgärd av sportgolvet som medför minimal påverkan av skolans och 

föreningarnas verksamheter i sporthallen och minskar risken för 

personskador. 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår teknik- fritid- och 

kulturnämnden att: 

- Avsätta 130 000 kr ur nämndens generella anslag.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M) och Martin Johansson (S).  

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden avsätter 130 000 kr ur nämndens 

generella anslag. 

________________ 

Exp: 

Lill Månsson, handläggare 

Magnus Hugne, inköpschef 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 

Sören Andersson, verksamhetschef 
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§ 41 Dnr 2020-000125 009 

Statusrapport: "Förslag till utvecklingsplan för 
Ronneby Brunnspark framtida utveckling" 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutar att ge teknik- fritid- och kulturnämnden i 

uppdrag att genomföra färdigställandet av Brunnsparkens utvecklingsplan i 

samarbete med mark- och exploateringsenheten. Finansieringen ska hanteras 

inom teknik- fritid- och kulturnämndens befintliga investeringsram. 

Bedömning 

Förslaget är väl utarbetat och stämmer väl överens med det uppdrag 

Ronneby kommun beställt. 

Förslag till beslut 

Teknik-, Fritid och Kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott 

att föreslå Kommunstyrelsen att förslå Kommunfullmäktige att uppdraget att 

utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida utveckling anses 

fullgjort. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Teo Zickbauer (S), 

Thommy Persson (S) och Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att förslå 

kommunfullmäktige att: 

- uppdraget att utreda och kostnadsberäkna Brunnsparkens framtida 

utveckling anses fullgjort. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 

Patrik Sommersgaard, verksamhetschef 
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§ 42 Dnr 2021-000487 109 

MEDBORGARFÖRSLAG stäng av parkeringen på 
Flisevägen (som tillhör Kallingeskolan) 

 

Sammanfattning  

Förslagsskrivaren skriver följande: ”Kräver att ni stänger av parkeringen på 

Flisevägen som tillhör Kallingeskolan. Det har blivit en uppsamlingsplats för 

mopeder a-traktorer och bilar. Dom spelar sjukast hög musik, kör som dårar, 

o skriker långt in på nätterna. Vi har ringt polisen nog 50ggr för att få dom 

att förstå att de stör folk. Speciellt barnfamiljer. Har filmer inspelade när 

dom både kör som idioter och för ett jävla liv”. 

Bedömning 

Det är inte aktuellt att stänga av denna parkeringsplats då den nyttjas av 

personal och besökare till skolan, biblioteket och idrottshallen. Polisen har 

möjlighet att från den 1 juli 2021 utfärda ordningsböter till de som spelar 

hög och störande musik. 

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden föreslå kommunstyrelsen anse medborgarförslaget besvarat. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Teo Zickbauer (S), Bengt 

Sven Åke Johansson (SD), Martin Johansson (S) och Thommy Persson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Anders Bromee (M) yrkar på att teknik- fritid- och 

kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att avslå 

medborgarförslaget.  

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2021-000171 519 

Förslag på hastighetsöversyn inom det tättbebyggda 
området i Gö/ Millegarne 

 

Sammanfattning  

En medborgare har lagt fram ett förslag om högsta tillåtna hastigheten från 

50 km/tim sänks till 30 km/tim under perioden juni till och med augusti vid 

Millegarne. Det anges bland annat att det förekommer mycket trafik som 

håller en alltför hög hastighet vid Millegarne som är mycket välbesökt och 

populärt område (badplatsen) under sommarmånaderna. 

Den berörda vägsträckan av väg 664 är belägen både inom och utanför 

tättbebyggt område.  

 

Ronneby kommun skickade remiss till väghållningsmyndigheten och 

polismyndigheten för den del som ligger inom tättbebyggt område. 

Väghållningsmyndigheten Trafikverket Region Syd föreslog avslag på 

ansökan om sänkt hastighet men föreslog att kommunen gör en 

hastighetsöversyn inom tättbebyggt område.  

Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsning utanför tättbebyggt område 

(vid badplatsen). Länsstyrelsen har utifrån inkomna remissvar avslutat 

ärendet utan åtgärd. Frågan skulle dock kunna bli aktuellt på nytt ifall 

kommunen gör hastighetsöversyn inom tättbyggt område och beslutar om 

sänkt hastighet (40 km/tim). 

Bedömning 

Ronneby kommuns förslag på hastighetsöversyn på förändring är 40 km/tim 

som grundhastighet inom det tättbebyggda området i Gö/Millegarne (bilaga: 

Ronneby kommuns lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt område inom 

Gö/Milligarne).  

Polismyndigheten och väghållarna som berörs har lämnats tillfälle att yttra 

sig. Polismyndigheten, väghållningsmyndigheten, Trafikverket Region Syd 

och Millegarne Vägars Samfällighetsförening ställer sig positiva till att 

kommunen gör en hastighetsöversyn med förändring till 40 km/tim som 

grundhastighet inom tättbebyggt område i Gö/ Millegarne. 

Det är viktigt att det blir samma hastighetsbegränsning inom och utanför 

tättbebyggt område vid den aktuella vägsträckan då badplatsen ligger utanför 

tättbebyggt område. 
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Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår att Teknik-, fritid- och 

kulturnämnden att godkänna förslaget på hastighetsöversyn med förändring 

till 40 km/tim som grundhastighet inom det tättbebyggda området i Gö/ 

Millegarne. 

Yrkanden 

Teo Zickbauer (S) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden godkänner förslaget på hastighetsöversyn 

med förändring till 40 km/tim som grundhastighet inom det tättbebyggda 

området i Gö/Millegarne. 

________________ 

Exp: 

Ann Thomasson, trafikingenjör 
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§ 44 Dnr 2021-000509 809 

Trygghetsskapande åtgärder 

 

Sammanfattning  

För att möta besluten i Kommunfullmäktige och rapporten från revisorerna 

samt dessutom förbättra kommunens kunskapsbaserade trygghetsfrämjande 

och brottsförebyggande arbete ska riktlinjer för kartläggning, analys, 

utförande och återkoppling tydliggöras. Denna process kommer att påbörjas 

under 2022 och kommer även att förbereda kommunen för det kommande 

lagkravet. Tills dessa rutiner är utarbetade önskar lokala Brottsförebyggande 

rådet (BRÅ) en redogörelse från varje nämnd över dess trygghetsfrämjande 

och brottsförebyggande arbete med fokus på genomförda aktiviteter, 

pågående processer och utfall under 2021.      

Bedömning 

I Teknik-, fritid- och kulturnämnden och dess förvaltning står 

trygghetsfrågor högt upp på agendan och är numera en ständig punkt på 

dagordningen till nämnden, som ett av viktigaste fokusområden under 2022. 

Förvaltningen deltar och bemannar även det Brottsförebyggande rådet.  

En meningsfull fritid för barn, ungdomar och vuxna är viktigt inte bara ur ett 

folkhälsoperspektiv, det bidrar även till ökad trygghet och kan även vara 

brottsförebyggande. Därför arbetar Teknik-, fritid-, och kulturnämnden för 

att alla ska ha möjlighet till en innehållsrik och aktiv fritid. 

 

I nära samverkan med föreningslivet som nyttjar de kommunala 

anläggningar har vi lyckats minska skadegörelser eller andra 

otrygghetsskapande aktiviteter i och runt exempelvis sporthallen i Ronneby 

och utomhusidrottsanläggningen Brunnsvallen under 2021. 

 

I kommunens trygghetsvandringar medverkar representanter från de flesta 

verksamheter, fastighetsägare, polisen och berörda föreningar.  

Personal från Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen är med på vandringen 

och förvaltningen får sedan arbeta intensivt med åtgärdslistan. Vid behov 

genomförs även korta puls-vandringar, så t.ex. vid järnvägsstationen i slutet 

av sommaren. Som en av åtgärderna synkades öppettiderna för de olika 

verksamheterna i den specifika byggnaden. 
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I MVP (Mentor i våldsprevention) arbetar fältsekreterare, fritidsledare, 

samhällskommunikatörer och skolpersonal gemensamt med schemalagda 

lektioner för högstadie- och gymnasieelever i Ronneby kommun för att höja 

ungas medvetande om våld.  

 

Förvaltningen har under 2021 deltagit den veckovisa lägesbildsbeskrivning 

utifrån EST-modellen (effektiv samordning för trygghet) där polisen, 

fastighetsbolagen och flera kommunala aktörer, däribland vaktmästare, 

driftspersonal och fritidspersonal rapporterar till en kommungemensam 

lägesbild. 

 

Personal inom förvaltningen ingår även i den kommunövergripande 

preventionsgruppen med deltagare från BRÅ, folkhälsoarbete, socialtjänsten, 

skola, polisen och fritidspersonal har startats upp.  

 

Ett förebyggande fastighetsunderhåll kan på sikt både sänka kostnaderna för 

underhåll och samtidigt öka säkerheten och trygghetskänslan för alla som 

vistas i kommunens byggnader och anläggningar. Arbetet med 

underhållsronderingar är nu i en uppstartsfas och förvaltningen önskar att få 

möjlighet att kunna arbeta på ett mer preventivt sätt både med fastigheter och 

våra utemiljöer.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid-, och 

kulturnämnden att notera informationen till protokollet, och att uppdra till 

förvaltningschefen att skicka in återrapporteringen till det 

brottsförebyggande rådet.      

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      
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Beslut 

Teknik-, fritid-, och kulturnämnden noterar informationen till protokollet 

samt uppdrar förvaltningschefen att skicka in återrapporteringen till det 

brottsförebyggande rådet. 

________________ 

Exp: 

Brottsförebyggande rådet 

Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare  

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 45 Dnr 2022-000007 800 

Information från förvaltningen 2022 

 

Sammanfattning  

Förvaltningschef Anders Karlsson ger information från verksamheten: 

 Aktuell frånvaro och hantering vid fysiska möten, hemarbete etc. 

 Vakanser som ska tillsättas 

 Pågående planering av skärgårdstrafiken.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera informationen till 

protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S). 

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande ställer proposition på 

tjänsteförslaget och finner att teknik-fritid och kulturnämnden bifaller 

detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 46 Dnr 2022-000004 809 

Delegationsbeslut, internkontroll 2022 
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§ 47 Dnr 2022-000003 809 

Delgivningsärenden 

 

Sammanfattning  

Följande delgivningsärenden föreligger inför sammanträdet:  

 Beslut-2021000773-KS-§ 11, Fyllnadsval ny ersättare i teknik-, 

fritid- och kulturnämnden efter Omid Hassib (V) 

 Beslut-2022000063-KS-§ 25, Anhållan om entledigande från 

uppdraget som ledamot i teknik-, fritid- och kulturnämnden, Siman 

Zeid (V) 

 Beslut-2021000562-KS-§ 46, Besvarande av 

MEDBORGARFÖRSLAG angående växtligheten längsmed 

Karlshamnsvägen 

 Beslut-2021000537-KS-§ 47, Besvarande av 

MEDBORGARFÖRSLAG anlägg en mc parkering centralt i 

Ronneby 

 Beslut-2021000476-KS-§ 48, Besvarande av 

MEDBORGARFÖRSLAG - rusta upp Djupaforsklyftan och området 

däromkring. 
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§ 48 Dnr 2022-000005 809 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Willy Persson (KD) ställer en övrig fråga gällande brunnslock. 

 

Patrik Sommersgaard och Anders Karlsson besvarar frågan.      

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslås notera ärendet till protokollet.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Anders Bromee (M), Willy Persson (KD) och 

Jesper Rehn (L). 

Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar på att teknik- fritid- och kulturnämnden ger 

förvaltningen, tillsammans med det förstärkta beredningsutskottet, i uppdrag 

att göra en utvärdering av regelverket ”Bidragsregler 2021”.    

Propositionsordning 

Ordförande Anders Bromée (M) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att teknik-fritid- och kulturnämnden bifaller detsamma.      

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar ärendet till protokollet samt ger 

förvaltningen, tillsammans med det förstärkta beredningsutskottet, i uppdrag 

att göra en utvärdering av regelverket ”Bidragsregler 2021”. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

Beredningsutskottet + Jesper Rehn 
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§ 4 Dnr 2022-000060 805 

Fryst bidragsgrundande år för studieförbunden 

 

Sammanfattning  

Ordförande Jesper Rehn (L) informerar om att styrelsen för 

Folkbildningsrådet har tidigare fattat beslut om att verksamhetsåret 2020 inte 

ska utgöra underlag vid fördelning av ordinarie statsbidrag. 

Folkbildningsrådet har även beslutat att detta också ska gälla för 

verksamhetsåret 2021 med anledning av coronapandemin. 

Kommunala beslut behövs för att det även skall gälla för det kommunala 

bidraget till Studieförbunden..     

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar på att kulturutskottet föreslår teknik- 

fritid- och kulturnämnden besluta att: 

 

- Verksamhetsåret 2021 inte skall utgöra underlag för fördelning av 

statsbidrag till studieförbunden (ett så kallat fryst bidragsgrundande 

år) vad gäller bidrag som skall betalas ut 2022. Helt i enlighet med 

Folkbildningsrådets beslut. 

    

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet föreslår teknik- fritid- och kulturnämnden besluta att: 

- Verksamhetsåret 2021 inte skall utgöra underlag för fördelning av 

statsbidrag till studieförbunden (ett så kallat fryst bidragsgrundande 

år) vad gäller bidrag som skall betalas ut 2022. Helt i enlighet med 

Folkbildningsrådets beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 
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