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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Jesper Rehn (L), Ordförande 
Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande 
Kranislav Miletic (S), 2:e vice ordförande 
Peter Jansson (SD) 
Martin Johansson (S) 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Kirsti Emaus, kulturchef 
Nicklas Martinsson, verksamhetschef §§ 58-59, 61-62 samt delvis 63 
Peter Parnfelt, föreningskoordinator §§ 58-59, 61-62 samt delvis 63 

Övriga Håkan Robertsson, Ronneby Folkteater § 60 
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§ 58 Dnr 2021-000074 009 

Val av justerare och tid för justering  

 

Beslut 

Martin Johansson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt 20 december 2021. 

________________ 
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§ 59 Dnr 2021-000477 860 

Försäljning av kommunal konst 

 

Sammanfattning  

XX har via mail ställt en fråga till förvaltningen om att få köpa ett konstverk 

av Ronneby kommun. Konstverket, som består av en målning uppges 

föreställa frågeställarens bortgångna mormor. Frågeställaren uppger att 

målningen betyder mycket för henne och det andra barnbarnet. Målningen 

har tidigare varit upphängd på Knut Hahnskolan men förvaras nu i Ronneby 

kommuns konstarkiv.  

Bedömning 

Försäljning av kommunal konst är en av de saker som bör vara angivna- och 

reglerade i en kommunal konstpolicy, i Ronneby kommun finns ingen 

konstpolicy. 

Region Blekinges konstpolicy är under revidering och kommer inom kort att 

beslutas politiskt och därefter kommuniceras med respektive kommun. 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningens intention är att med den regionala 

konstpolicyn som grund och i samverkan med Kulturutskottet arbeta fram en 

kommunal policy. Innan en konstpolicy är framtagen och beslutad så är 

förvaltningens bedömning att ingen kommunal konst kan försäljas.  

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet att med 

ovanstående text anse förfrågningen besvarad.  

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) samt 

Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kulturutskottet beslutar att förfrågan är besvarad med ovanstående text. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson 
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§ 60 Dnr 2021-000515 879 

Skolscen sydost 

 

Sammanfattning  

Håkan Robertsson, Ronneby Folkteater, informerar om Skolscen Sydost. 

Skolscen sydost arrangeras av Blekinge Läns Bildningsförbund (BLB) och 

Riksteatern Blekinge. Det är har funnits länge och är ett arrangemang under 

två dagar då det visas upp teater- och dansföreställningar för förskola, 

grundskola och gymnasium för inköpare av scenkost för skolan. 

Arrangemangen brukar locka ca två hundra personer och vänder sig till 

lärare, förskolepersonal, kulturombud och skol- och 

kulturpolitiker/tjänstemän. Teater- och dansföreställningar visas under dessa 

dagar upp gratis med publik från rätt målgrupp.  

Kulturskolan har tidigare varig engagerade i arrangemanget och bidragit med 

personal men har nu släppt frågan bl.a. på grund av ekonomin. Sedan 

pandemin startade har arrangemanget varit digitalt men planen har varit att 

Karlshamns kommun ska ta över. 

Förutom kulturskolan har även Folkteatern varit engagerade och bl a har 

teatern använts som centralpunkt för arrangemanget. 

Håkan Robertsson vill lyfta frågan till kulturutskottet om att få tillbaka 

arrangemanget till Ronneby för att befästa kommunens roll som kulturstad.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) samt 

Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet beslutar att fördjupa sig 

i frågan, att han som ordförande får i uppdrag att kontakta berörda 

verksamheter och att det sker en återrapportering vid kommande 

utskottsmöten under punkten Återrapportering av uppdrag från 

kulturutskottet.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kulturutskottet beslutar att  

1. fördjupa sig i frågan,  

2. ordförande Jesper Rehn (L) får i uppdrag att kontakta berörda 

verksamheter och  

3. återrapportering görs vid kommande utskottsmöten under punkten 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet. 

________________ 

Exp: 

Jesper Rehn 
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§ 61 Dnr 2021-000253 800 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

Inga uppdrag finns att återrapportera till kulturutskottet.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 62 Dnr 2021-000075 009 

Uppdrag från nämnden 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutade 2021-03-23 om följande 

uppdrag till kulturutskottet: 

 

§ 57 Interpellation från Peter Bowin (V) ställd till Teknik- fritid och 

kulturnämndens ordförande Anders Bromèe angående 

Nyttjanderättsobjekt/Minnessakerna i Silverforsens kaffestuga- Inventering 

av föremål i Silverforsens kaffestuga  

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen från kulturutskottet 

till protokollet. Nämnden utgår från att kulturutskottet arbetar vidare med 

frågan och håller nämnden uppdaterad. 

Inget nytt i frågan. 

 

§58 Vision för Gamla teatern 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att gå vidare med förstudien. 

Förvaltningen tillsammans med kulturutskottet får i uppdrag leta arbetet. 

Inget nytt i frågan.  

 

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 63 Dnr 2021-000156 009 

Information från förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Föreningskoordinator Peter Parnfelt informerar om process och tidplan för 

föreningsbidrag till kulturföreningar samt vilka föreningar som har sökt och 

hur mycket. Det är första året med inlämning av ansökan senast 30 

september. Slutlig handläggning blir efter att föreningarna redovisat bidraget 

för 2021. Förslag till utbetalning kommer att behandlas på kulturutskottets 

respektive teknik-, fritid- och kulturnämndens sammanträden i februari 2022. 

Kulturchef Kirsti Emaus informerar om att verksamheten fungerar bra. 

Kommande besparingar i budgeten skapar dock en osäkerhet, särskilt inom 

biblioteksverksamheten. Museumfrågan har stannat upp och frånvaron av 

beslut påverkar Kulturcentrum.  Ett första möte är inplanerat mellan 

kommunen och Region Blekinge för att diskutera avtal om 

konstresurscentrum.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S), 

Kranislav Miletic (S) samt Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 64 Dnr 2021-000076 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Martin Johansson (S) informerar om en mycket bra genomförd föreningsträff 

och tycker att det skulle vara bra med ytterligare en föreningsträff om året så 

att det blir en per termin.   

Ordförande Jesper Rehn tar på sig att föra en dialog med förvaltningen om 

detta förslag.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S), 

Kranislav Miletic (S) samt Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att övriga frågor noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Jesper Rehn 

 


