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 Anna-Karin Sonesson  
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Kranislav Miletic (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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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 
Martin Johansson (S) 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
Anna-Karin Sonesson, kanslichef kommunledningsförvaltningen 
Kirsti Emaus, enhetschef Kulturcentrum 

Övriga Malena Sandgren, enhetschef kultur- och bildningsenheten, Region Blekinge, §§ 33-34 
Lisa Andersson, avdelningschef konst- och kulturavdelningen, Region Blekinge, §§ 33-
34 
Torun Ekstrand, konstutvecklare, Region Blekinge, §§ 33-34 
Jens Svefors, arkitekt Jens Svefors AB, § 34 
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§ 31 Dnr 2022-000057 009 

Val av justerare och tid för justering 

 

Beslut 

Kulturutskottet utser Kranislav Miletic (S) att jämte ordförande justera 

dagens protokoll. Justering sker digitalt 2022-09-19.  

________________ 
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§ 32 Dnr 2022-000058 009 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Kulturutskottet godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 33 Dnr 2022-000285 009 

Information/Presentation av arkitekt Jens Svefors AB/  
Projektet Katalysatorn 

 

Sammanfattning  

Enhetschefen för Kulturcentrum Kirsti Emaus inleder med att informera om 

Projekt Katalysatorn. Projektet har fått medel från Konstnärsnämnden för att 

tillgängliggöra Kulturcentrum med dess lokaler och verkstäder samt ett 

boende (Massmanska kvarnen) för att skapa en mötesplats för konstnärer. 

Projektet ska slutredovisas 31 oktober i år. 

Arkitekt Jens Svefors presenterar det förslag som tagits fram för 

verkstäderna, boendedel av Massmanska kvarnen samt utemiljön mellan 

Kulturcentrum och Bruket.     

Deltar i debatten 

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

(S) och Helene Fogelberg (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att  

-kulturutskottet noterar informationen till protokollet  

- kulturutskottet är positivt till förslaget som presenterats 

- i det remissyttrandet som ska göras till kommunstyrelsen gällande 

genomförandet av utemiljön trycks på vikten av att hålla sig till det förslag 

som finns.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att 

- notera informationen till protokollet 

- ställa sig positiva till presenterat förslag 
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- i det remissyttrandet som ska göras till kommunstyrelsen gällande 

genomförandet av utemiljön trycks på vikten av att hålla sig till det 

förslag som finns. 

________________ 

Exp: 

Kirsti Emaus 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 34 Dnr 2022-000394 009 

Konstresurscentrum/Kulturcentrum samverkansavtal 
med Region Blekinge   

 

Sammanfattning  

Malena Sandgren, Lina Andersson och Torun Ekstrand från Region Blekinge 

redogör, tillsammans med enhetschef Kulturcentrum Kirsti Emaus och 

verksamhetschef Nicklas Martinsson, för bakgrund samt arbetet med 

framtagandet av förslag till samverkansavtal Regionalt centrum för samtida 

konst. 

Det finns sedan 2017 en avsiktsförklaring antagen av kommunfullmäktige. 

Nu finns ett förslag framtaget på ett avtal istället som också ska antas 

politiskt med tanken att det ska börja gälla fr.o.m. år 2023. Befintliga 

resurser i kommunen används.   

Deltar i debatten 

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

(S) och Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att  

- informationen noteras till protokollet  

- kultutskottet ställer sig positiva till att avtal tecknas  

- ärendet överlämnas till teknik-, fritid- och kulturnämnden för beslut.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.  

      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att 

- notera informationen till protokollet 

- ställa sig positiva till att avtal tecknas 

- överlämna ärendet till teknik-, fritid- och kulturnämnden för beslut. 
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________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 35 Dnr 2022-000055 009 

Uppdrag från nämnden 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga uppdrag från nämnden.      

________________ 

 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(14) 
2022-09-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 36 Dnr 2022-000056 800 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet 

 

Sammanfattning  

 Uppdrag från kulturutskottet gås igenom: 

- Framtida föremålsmagasin 

Ej behandlat vidare efter nämnd. 

 

- Lokal kulturplan 

Enkät till föreningarna är gjord men inte sammanställd. Även 

inväntat avtalsarbetet med Region Blekinge samt prioriterat arbete 

med konstpolicy. 

 

- Teatern 

Ingen utredning påbörjad enligt uppdrag. Det har tillkommit nya 

parametrar varför det i dagsläget inte är aktuellt att starta upp en 

externa utredning      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar rapporteringen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 37 Dnr 2022-000054 009 

Information från förvaltningen  

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Nicklas Martinsson lämnar följande information: 

LOK-stödet utbetalat 

Fritidsgårdarna är igång med många besökare på flera av dem. Försök pågår 

i Kallinge terminen ut med att 1 dag/vecka ha öppet för ungdomar från 

gymnasiet och uppåt. 

Biblioteken har haft förtidsröstning i sina lokaler. Bräkne-Hoby bibliotek 

beräknas öppna igen vid årsskiftet. Bokbussen har ersatt under tiden. 

Fritidssidan på förvaltningen har arbetet mycket med grillplatser, badplatser 

mm. En sammanställning kommer att göras för att visa på allt positivt arbete 

som görs. I Järnavik renoveras den långa bryggan. 

Hörsalen på Kulturcentrum kommer att vara stängd 2-3 veckor för 

brandskyddsåtgärder. Arbete pågår med att försöka hitta ersättningslokal till 

de föreningar som drabbas. 

Rekrytering av ny enhetschef för kulturcentrum pågår. 

 

Enhetschef Kirsti Emaus informerar om att det varit Öppet hus på 

Kulturcentrum och i verkstäderna. Samtidigt var det även vernissage för 

utställningen Nordisk akvarell. 

Nyhet i höst är bl.a. att en konstklubb startas för barn och ungdomar.  

Har gjort en podd om emalj tillsammans med Region Blekinge.      

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen 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. 
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________________ 

Exp: 
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§ 38 Dnr 2022-000053 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Jesper Rehn (L) informerar om att han träffat styrelsen för Folkteatern och 

haft träff med kulturföreningar som varit kritiska. 

Har också tillsammans med föreningskoordinatorn Peter Parnfelt haft möte 

med Folk Practice Academy. Det kommer ett ärende till nämnden om 

överföring av medel till 2023. 

Informerades om motion om bildande av kulturråd. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har haft webinarium om 

bidragsregler.       

Deltar i debatten 

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

Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn 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 övriga frågor till protokollet.  

________________ 

 


