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 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 22-30 
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Kranislav Miletic (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kulturutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-05-05 

Datum då anslaget sätts upp 2020-05-11   

Datum då anslaget tas ned 2020-06-02 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset, Ronneby 
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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) §§ 22-24, 26-30 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Anders Karlsson, förvaltningschef §§ 25-30 
Nicklas Martinsson, verksamhetschef §§ 25-30 
Kirsti D Emaus, enhetschef 
Herman Persson, nämndsekreterare 

Övriga Torun Ekstrand, projektledare Region Blekinge §§ 22-24 
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§ 22 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 11 maj 2020. 
________________ 
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§ 23 Dnr 2020-000278 109 

Presentation av utsmyckningsgruppen 
 

Sammanfattning  
Utsmyckningsgruppen utgörs av: 
Kirsti D Emaus, enhetschef fritid- och kulturenheten 
Torun Ekstrand, Konst i Blekinge 
Karin Svensson, planerare, miljö- och byggnadsförvaltningen 
Anna Hinseäng, Exploateringschef 
Sara Svensson, enhetschef gata/park 
Annika Sandqvist, näringslivsutvecklare 
Krisledningsnämnden i Ronneby tog 2020-04-07 § 13 Beslut om stödpaket 
med anledning av Covid-19:  

3 Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 
2 000 000  i investeringsanslag för konstnärlig utsmyckning av 
kommunala anläggningar och fastigheter. Finansiering sker via 
extern upplåning.  Utsmyckningsgruppen tar fram förslag och 
kommunstyrelsens arbetsutskott tar beslut. Konstnärer med sin bas i 
Ronneby kommun prioriteras.  

4 Krisledningsnämnden tilldelar teknik-fritid- och kulturnämnden 
500 000 kronor i investeringsmedel för inköp av mindre konst- och 
kulturföremål. Kommundirektören ges i delegation att hantera detta. 
Finansiering sker via extra reserv om 21 mkr. 

 
Utsmyckningsgruppen presenterar förslag på fysiska platser, konstprogram 
och tänkbara konstnärer som tidigare presenterats för krisledningsnämnden.  
I Ronneby verkar konstnärer inom olika områden som måleri, muralmåleri, 
skulptur, keramik, film, emalj, offentliga monumentala verk, teckning, 
konsthantverk, blyerts, installation och fotografi     

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

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Enhetschef, Kirsti D Emaus 
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§ 24 Dnr 2020-000214 009 

Informationsärende: Vision för Kulturcentrums 
verkstäder och tillhörande boende 
Protokollsutdrag Kulturutskottet 2020-04-07 § 14 
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. 

Kulturutskottet beslutar att ärendet åter lyfts vid nästkommande 
sammanträde då representanter från regionen har möjlighet att närvara. 

Sammanfattning  
 2016 antog Fritid- och kulturnämnden, 2016-11-17 § 180, en 
avsiktsförklaring avseende utveckling av kulturcentrum i Ronneby. 
En vision finns nu för hur man kan utveckla kulturcentrum för konstnärer 
som kommer för att verka och bo i Ronneby kommun. Kulturcentrum har 
konsthallar och verkstäder, byggda på 80 och 90 talen av aktiva konstnärer 
som själva tiggde ihop material från lokala industrier. Lokalerna är dagsläget 
slitna och i behov av utveckling.  
På senare år har Ronneby kommun tagit emot referenskonstnärer, bland 
annat från Polen och Litauen.  
Projektet planerades ursprungligen vara klart 2021 men förväntas nu bli 
förlängt. Ansökan kommer att lämnas in till statliga konstnärsnämnden. 
    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M) och 
Martin Johansson (S). 
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Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
Exp: 
Enhetschef, Kirsti D Emaus 
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§ 25 Dnr 2019-000399 299 

Renovering/ombyggnation av kulturcentrum i Ronneby 
Protokollsutdrag Kulturutskottet 2020-04-07 § 17 
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.  

Sammanfattning  
 En förstudie har gjorts som tar upp samtliga delar av lokalerna, fuktproblem 
föreligger och för tillfället kan man inte planera för restaurang, en 
storköksutredning ska göras. Enligt förstudien behöver en rad åtgärder vidtas 
om byggnaden ska kunna husera restaurang, fettavskiljare behöver flyttas, 
arkeologisk undersökning och arkeologisk utgrävning behöver göras för att 
man ska kunna gjuta bottenplatta. Man behöver fastställa om det bör gjutas 
golv i köksdelen eller läggas bjälklag. 
Beslut om vad som kommer att hända med restaurangdelen kommer att tas 
efter att storköksutredningen är klar. 
Avtalet med den tidigare hyresgästen är uppsagt från och med 2020-04-30.   
Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutade 2019-09-12 § 96 att väggen 
som skiljer entrén från restaurangdelen placeras i enlighet med ritningen 
nedan: 
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Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Kranislav Miletic (S) och 
Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Ordföranden Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet beslutar att 

- notera informationen till protokollet 

- föreslå Teknik- fritid- och kulturnämnden att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda och klargöra nämndens beslut 2019-09-12 § 96 
avseende ritning och vägg mellan entré och restaurangdel      

Propositionsordning 
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt första yrkande och 
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma. 
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt andra yrkande och 
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.     

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att  

- notera informationen till protokollet 

- föreslå Teknik- fritid- och kulturnämnden att ge förvaltningschefen i 
uppdrag att utreda och klargöra nämndens beslut 2019-09-12 § 96 
avseende ritning och vägg mellan entré och restaurangdel 

________________ 
Exp: 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
Enhetschef, Kirsti D Emaus 
Teknik- fritid- och kulturnämnden 
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§ 26 Dnr 2020-000146 800 

Avtal Ronneby Folkteater 2020 
Protokollsutdrag Kulturutskottet 2020-04-07 § 18 
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.  

Sammanfattning  
 Ronneby Kommun följer underhållsplan vad gäller brand och ventilation 
som är ett krav för att lokalen ska tillåtas användas i enlighet med 
fastighetsägarens ansvar. I underhållsplanen finns inga intäkter, Ronneby 
Kommun tar alltså inte ut någon hyra för lokalen. Medel för renovering av 
lokalerna måste äskas separat, innan det görs bör Kulturutskottet formulera 
en beskrivning av vilken vision utskottet har för lokalerna. Det kan även 
finnas möjlighet att söka medel genom boverkets ansökan för ickestatliga 
kulturlokaler.      

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

Yrkanden 
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet vid nästkommande 
sammanträde ska formulera en ambitionsinriktning för fastigheten gamla 
stadshuset.      

Propositionsordning 
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och 
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.     
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Beslut 

Kulturutskottet beslutar att Kulturutskottet vid nästkommande sammanträde 
ska formulera en ambitionsinriktning för fastigheten gamla stadshuset. 
________________ 
Exp: 
Kulturutskottet 
 
Förvaltningschef, Anders Karlsson 
Teknik- fritid- och kulturnämnden 
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§ 27 Dnr 2020-000163 800 

Blekinge Idrottshistoriska Sällskap- Årsbok 2020  
 

Sammanfattning  
Blekinge idrottshistoriska sällskap har 200130 inkommit med en 
bidragsansökan om 5000 kronor. Ansökan avser kostnader för hyra, drift 
samt tryckkostnader.               

Bedömning 
 Teknik- fritid- och kulturnämndens bidragsregler medger inte bidrag till en 
förening som inte är registrerad i Ronneby kommun.             

Förslag till beslut 
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår kulturutskottet att avslå 
ärendet.                        

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och 
Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.       

Propositionsordning 
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och 
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att avslå ansökan. 
________________ 
Exp: 
Blekinge idrottshistoriska sällskap 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
Handläggare, Shirin Sahebjamee 
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§ 28 Dnr 2020-000281 109 

Informationsärende: Inspel från respektive kommun i 
Blekinge till den regionala kulturplanen för Blekinge  
 

Sammanfattning  
Information från Region Blekinge föreligger enligt bilaga.      

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet uppdrar åt 
verksamhetschefen att till nästkommande sammanträde bereda underlag för 
diskussion och beslut i ärendet.     

Propositionsordning 
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och 
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturskottet beslutar att uppdra åt verksamhetschefen att till nästkommande 
sammanträde bereda underlag för diskussion och beslut i ärendet. 
________________ 
Bilaga 1: Inspel från kommunerna i Blekinge till den regionala kulturplanen 
22-25 
Exp: 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 29 Dnr 2019-000335 860 

Uppdrag från nämnden 
 

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

Beslut 

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

Övrigt 
 

Sammanfattning  
Ordförande Jesper Rehn (L) meddelar att Kulturutskottets nästkommande 
möte planeras att hållas på kallvattenkuren.  
Ordförande Jesper Rehn (L) informerar: Saxemara samhällsförening har 
tidigare beviljats medel för att rusta upp badplatsen i Saxemara, en ny 
brygga har byggts. Föreningen driver även ett nytt projekt kring den gamla 
bryggan där man för att finansiera bygget ”säljer” bryggan, planka för planka 
till privatpersoner som får sitt namn inskrivet i respektive planka.  
Samhällsföreningen har nu ytterligare två idéer: Dels att föra upp en 
plexiglasskiva där man kan se var Gribshunden låg förankrat och var det 
förliste utanför stora Ekön med en bild på vraket, till detta ämnar föreningen 
söka medel. Vidare vill föreningen döpa badplatsen till ”Gribshundens 
havsbad” vilket föreningens ordförande ämnar motionera om. Diskussion 
föreligger om detta skulle kunna samköras med pågående museiprojekt.         
Peter Jansson (SD) lyfter diskussion om huruvida utskottet har intresse för 
att bjuda in Peter Bowin för föreläsning kring Vång och Björketorpsstenen. 
Kulturutskottet ämnar planera in eventuell föreläsning efter sommaren.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och 
Peter Jansson (SD). 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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lnspelfrån respektive kommun i Blekinge till den regionala kulturplanen för Blekinge

En av Region Blekinges uppgifter handlar om att ta f:am en tegional kulturplan vart tredje år där

det beskdvs hur vi tillsammans med kommunetna, kulturskapare och civilsamhället vill utveckla

kultudivet i Blekinge. Detta ät en del av vad som kallas Kultutsamverkansmodellen som hela

Sverige ingfu i. Läs mer pä vär hemsida vad kultursamverkansmodellen handlar om.

https : / /regionblekinge.se /kultur-och-bildning. html

I(ulturplanen kan ses som ett kommunikationsverktyg som vi använder oss av när vi samtalar

om satsningat för kultuens utveckling med poiitiker på kommunal, regional och nationell nivå.

Då vi tar fram en ny tegional kulturplan ät det viktigt att vi för dialog med de som arbetar med

och inom kultuten på olika vis, både ptofessionellt och ideellt samt kommunerna. Region

Blekinge har kontinuetlig dialog med olika kulturaktörer i regionen och tjänstepetsoner på

kommunema, och i samband med framtagandet av en ny kultuqplan även med tespektive
kommuns kulturnämnds ptesidium.

På gund av den rådande situationen med Covidlg så har alla $rsiska tåffat ställts in och
flertalet dialoget genomförs digrtalt samt genom utskick av frågeformulär till föreningar och
kultutskapare.

Vi bjuder nu också in till möjlighetefl att inkomma med ett skriftligt inspel till kultuplanen om
respektive kommuns ambition med kulturens utveckling. Det kan till exempel handla om att
man gärna ser att ett visst utvecklingsområde ellet samarbete lyfts i kultulplanen eller att
kommunen vill poängtera ett arbete som görs inom ett särskilt kulturområde.

Nedan år nägra rubriker listade för att hjälpa till i resonemanget men det ät fritt attlägga till eller

dra iftån rubriket.

Sista datum att inkomma med inspelet till kulturplanen ftån kommunen ar 26 jun.

Hähningar

UMAndercson

Strateg och chef for konst- och kulturavdelningcn

Kultur och bildning

Region Blekingc

{#

tb K
Region Blekinge Besöksadress
Konst och kulturavdelningen Ronnebygatan 22

Regional utveckling kultur och bildning Postadress
Lisa Andersson 371 81 Karlskrona

Telefon
o45S-71 71,17

Mobil
0768714538

E-post
region@regionblekinge.se

Personlig e-post
info@reg ionblekinge.se

webbplats
regionblekinge.se

Organisationsnummer
2321.00-0081
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Vilka samarbeten med olika kultutaktörer, andra kommuner och/eller Region Blekinge
vill ni lyfta ftam i kulturplanen som sttategiskt viktiga?
Svar:

Vilka insatset har giorts i nättid,/planeras genomftiras i närtid ftit att utveckla
infrasttukturen i kommunen? Med infrastruktur menas tex scerier, träningslokaler,

utställningsmöjligheter, utbildningar på olika nivåer, mötesplatser osv.

Svar:

Vilken/vilka regionala kulturverksamheter hat kommunen redan idag ett bra utvecklat
samatbete med?

Vilken/vilka regionala kulturverksamheter vill kommunen ftidiupa sitt samarbete med
framöver?

@e regionala kulturverksamheterna är Musik i Blekinge, Blekinge museum, Regionteatern Blekinge

Kronoberg, Filmregion Sydost, Konst i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Biblioteksutveckling Blekinge

Kronoberg, Blekingearkivet, Riksteatem Blekinge, Blekinge läns Bildningsförbund.)

Svar:

,tL det något kulturområde som kommunen anser särskilt borde lyftas som
uwecklingsområde i kulturplanen och i så fall varftir?
Svar:

Har kommunen någon långsiktig ambition inom kulturen i stort ellet inom ett sätskilt
kulturomtåde? Vilken är den i så fall?

(fill exempel "bli södra Sveriges nod för filmutveckling" eller "bli en del av den nationella infrastrukturen

för dans" eller "bli nationellt/intemationellt känt för 
^tt 

v^r en plats där konstnäre rf fötf.attate kan
utvecklas på")

Svar:

zdr
Region Blekinge Besöksadress
Konst och kulturavdelningen Ronnebygatan 22

Regional utveckling kultur och bildning Postadress
Lisa Andersson 371 81 Karlskrona

Telefon
0455-737137

Mobil
07687L4538

E-post
region@regionblekinge.se

Personlig e-post
info@ reg ionblekinge.se

Webbplats
regionblekinge.se

Organisationsnummer
232100-0081
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