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§ 13 Dnr 2020-000064 006 

Val av justerare och tid för justering 
 

Beslut 

Kranislav Miletic (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
Justering sker den 9 april 2020. 
________________ 
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§ 14 Dnr 2020-000214 009 

Informationsärende: Vision för Kulturcentrums 
verkstäder och tillhörande boende 
 

Sammanfattning  
Enhetschef Kirsti D Emaus lämnar information i ärendet. 
I samband med residensbesök har framkommit behov av möjlighet till 
boende. De gamla verkstäderna som använts är dessutom i behov av 
renovering. Ronneby kommun får besök från olika partners som filmregion 
sydost, BTHs mediaprogram och olika konstnärskollektiv.  
Arkitekturen kring emaljindustrin är unik, därför finns intresse av att knyta 
ihop de tre kulturbyggnaderna, kulturcentrum, massmanska kvarnen och 
sockerbruket. På kvarnen tänker man sig ett boende för 2-3 personer med 
verkstäder på kulturcentrum och sockerbruket. 
Representanter från Region Blekinge skulle närvarat vid dagens 
sammanträde för att föredra ärendet men har lämnat återbud på grund av 
sjukdom.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M), Martin Johansson 
(S) och Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 
Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att ärendet åter lyfts vid 
nästkommande sammanträde då representanter från regionen har möjlighet 
att närvara.      

Propositionsordning 
Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att ärendet åter lyfts vid nästkommande 
sammanträde då representanter från regionen har möjlighet att närvara. 
________________ 
Exp: 
Kirsti D Emaus 
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§ 15 Dnr 2019-000385 889 

Biblioteksplan för Ronneby kommun 
 

Sammanfattning  
 Enligt bibliotekslagen (SFS 2013:801) ska det finnas en politiskt antagen 
plan i varje kommun för hur den kommunala biblioteksverksamheten ska 
bedrivas och utvecklas. Tidigare biblioteksplan för Ronneby kommun har 
varit aktuellt t o m 2019 och en ny biblioteksplan för perioden 2020-2023 
har nu arbetats fram. Planen berör de två bibliotekstyper som finns inom 
Ronneby kommun – folkbibliotek och skolbibliotek. Ansvarig för 
folkbiblioteksverksamheten är Teknik-, fritid- och kulturnämnden och för 
skolbiblioteksverksamheten Utbildningsnämnden. Biblioteksplanen 
innehåller dels en nulägesbeskrivning och dels en framåtblick med mål och 
specifika åtgärder fram till år 2023 utifrån båda biblioteksverksamheternas 
perspektiv.   

Förslag till beslut 
 Kulturutskottet beslutar föreslå Teknik- fritid och kulturnämnden föreslå 
Kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-
2023.  

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M) och Kranislav 
Miletic (S). 

Yrkanden 
Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 
Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar föreslå Teknik- fritid och kulturnämnden föreslå 
Kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Ronneby kommun 2020-
2023. 
________________ 
Exp: 
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Teknik- fritid- och kulturnämnden 
Bibliotekschef, Therese Emilsson Persson 
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§ 16 Dnr 2020-000135 009 

Stärkta bibliotek 2020 
 

Sammanfattning  
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson ger information om ansökning för 
stärkta bibliotek 2020. 
Sveriges kommuner har möjlighet att söka 250 miljoner kronor för stärkta 
bibliotek utan motprestation. Kulturutskottet har sedan tidigare beslutat att 
ansöka medel för läsfrämjande på landsbygden. Bibliotekschefen har nu 
skickat ansökan om 2,7 miljoner kronor för kulturbuss för B-körkort. 
Medlen är ännu inte beviljade, beslut väntas inkomma i juni 2020.    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M) och Martin 
Johansson (S). 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Bibliotekschef, Therese Emilsson Persson 
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§ 17 Dnr 2019-000399 299 

Renovering/ombyggnation av kulturcentrum i Ronneby 
 

Sammanfattning  
Diskussion kring renovering/ombyggnation av kulturcentrum föreligger. 
Då förvaltningschefen inte kunde närvara vid dagens sammanträde kommer 
Kulturutskottet att ta upp ärendet på nytt vid nästkommande sammanträde.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M), Martin Johansson 
(S) och Kranislav Miletic (S). 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
Enhetschef, Kirsti D Emaus 
 
 
 
 
 
 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(14) 

2020-04-07  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 18 Dnr 2020-000146 800 

Diskussionspunkt: Ronneby kommuns strategi för 
kultur och teaterverksamhet 
 

Sammanfattning  
Ordförande Ronneby folkteater, Mikael Mårtensson och verksamhetsledare 
för Ronneby folkteater, Håkan Robertsson, presenterar Ronneby folkteaters 
lokaler och verksamhet. 
Föreningen håller cirka 80 föreställningar om året och anordnar även 
stadsvandringar.  
Diskussion föreligger om lokalernas och verksamhetens underhåll och 
framtid. Föreningen efterfrågar basunderhåll.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M), Martin Johansson 
(S) och Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 
Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att Kulturutskottet bjuder in 
förvaltningschefen till nästkommande sammanträde för redogörelse av 
nuläge och diskussion om fördelning av de olika kulturlokalernas aktiviteter 
och hur kulturutskottet kan gå vidare med eventuella ansökningar av medel 
för underhåll.      

Propositionsordning 
Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 
Kulturutskottet beslutar att bjuda in förvaltningschefen till nästkommande 
sammanträde för redogörelse av nuläge och diskussion om fördelning av de 
olika kulturlokalernas aktiviteter och hur kulturutskottet kan gå vidare med 
eventuella ansökningar av medel för underhåll.  
________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(14) 

2020-04-07  
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 19 Dnr 2020-000203 805 

Beviljande av förskottsbetalning - Ronneby 
musikförening 2020 
 

Sammanfattning  
Ronneby musikförening har inkommit med en ansökan om 
verksamhetsbidrag. Ansökan omfattar totalt en summa av 200 000 kronor. 
Då verksamhetens struktur till en stor del bygger på framtida planerad 
verksamhet så befinner sig föreningen för tillfället på obestånd. Föreningen 
har uppgett utgifter för bland annat månaderna januari, februari och mars 
som den huvudsakliga orsaken till det aktuella obeståndet. Föreningen har 
vidare uppgett att ett förskott på ansökt verksamhetsbidrag om summan 
40 000 kronor avstyr det uppkomna obeståndet.     

Bedömning 
Bedömningen är att ett förskott på 40 000 kronor kan utbetalas ut med en 
bibehållen säkerhet i handläggningen. Resterande ansökt summa om 160 000 
innefattas då i övriga ansökningar om verksamhetsbidrag och handläggs 
därefter, enligt tidigare fastställda regler/rutiner. Redovisning av förskottet 
till Teknik-, fritid och kulturnämnden sker då vid ett senare tillfälle.  

Beslutsförslag 
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår kulturutskottet att bevilja 
Ronneby musikförening ett förskott om 40 000 kronor.   
 
Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Helene Fogelberg (M), Kranislav Miletic 
(S) och Martin Johansson (S). 
 
Yrkande 
Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar bifall till tjänsteförslaget. 

Propositionsordning 
Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på föreliggande 
yrkande och finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 
Kulturutskottet beslutar att bevilja Ronneby musikförening ett förskott om 
40 000 kronor.  
________________ 
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Exp: 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
Ronneby musikförening 
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§ 20 Dnr 2019-000335 860 

Uppdrag från nämnden 
 

Sammanfattning  
Inga nya ärenden eller uppdrag har överlämnats till utskottet från Teknik- 
fritid- och kulturnämnden.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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§ 21 Dnr 2020-000065 009 

Övrigt 
 

Sammanfattning  
Inga övriga frågor föreligger.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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