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Sammanträdesdatum 

2022-10-11 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 08:30-10:40 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Kranislav Miletic (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2022-10-18  
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 39-47 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 
Helene Fogelberg (M) 

 

 Justerare 

  

 
Kranislav Miletic (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kulturutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-10-11 

Datum då anslaget sätts upp 2022-10-20   

Datum då anslaget tas ned 2022-11-11 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Anna-Karin Sonesson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande 
Kranislav Miletic (S), 2:e vice ordförande 
Martin Johansson (S) 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Nicklas Martinsson, verksamhetschef 
Kirsti Emaus, enhetschef kulturcentrum 
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§ 39 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 2022-10-18.  

________________ 
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§ 40 Dnr 2022-000058 009 

Godkännande av dagordning  

 

Beslut 

Kulturutskottet godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 41 Dnr 2022-000431 800 

Sammanträdesdatum för kulturutskottet 2023 

 

Sammanfattning  

Förslag till sammanträdestider för 2023 föreligger enligt följande: 

Tisdagar kl 08.30 

17 januari, Hobysalen 

14 februari, Hobysalen 

14 mars, Hobysalen 

11 april, Kallingesalen 

9 maj, Kallingesalen 

13 juni, Kallingesalen 

15 augusti, Kallingesalen 

12 september, Eringsbodasalen 

17 oktober, Hobysalen 

14 november, Hobysalen 

12 december, Hobysalen 

 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslås besluta att fastställa sammanträdesdagar för 2023 

enligt följande: 

17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 

september, 17 oktober, 14 november samt 12 december.  

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag 

till beslut och det är tjänsteförslaget. Ordförande stället proposition på 

förslaget och finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet föreslås besluta att fastställa sammanträdesdagar för 2023 

enligt följande: 
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17 januari, 14 februari, 14 mars, 11 april, 9 maj, 13 juni, 15 augusti, 12 

september, 17 oktober, 14 november samt 12 december. 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten 

Berörda på Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
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§ 42 Dnr 2022-000059 860 

Kulturstrategi/kulturplan Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om att det inte finns något 

nytt att rapportera i frågan.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Martin Johansson (S) och Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att informationen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 43 Dnr 2022-000397 009 

Utveckling av utemiljö Kulturcentrum – information om 
yttrande 

 

Sammanfattning  

Enhetschef Kirsti Emaus redovisar det förlag till yttrande som hon skrivit 

fram till nämnden för beslut: 

 

”Mark och exploateringschef Anna Hinseäng har till Kommunstyrelsens 

arbetsutskott inkommit med en tjänsteskrivelse - Utveckling av utemiljö på 

Kulturcentrum. Projektet ingår från början i ett större projekt angående 

ombyggnation av Kulturcentrum. I aktuell skrivelse föreslås att arbetet med 

att förändra och utveckla utemiljön på Kulturcentrum för att skapa 

mötesplatser, mer grönska, bättre och säkrare gångmiljö, belysning samt 

förbättrad och bättre parkering genomförs som ett separat projekt med början 

hösten 2022, budgetmedel finns.  

Bedömning 

I gaturummet mellan Kulturcentrum och Sockerbruket vistas dagligen barn, 

unga och medarbetare anställda i Ronneby kommun som besöker och arbetar 

på Kulturskolan, Fritidsgården, Konsthallen eller i Skateboardföreningens 

verksamhet. Här vistas även konstnärer som arbetar i Kulturcentrums 

verkstäder och turister passerar på sin vandring i kulturkvarteret Bergslagen. 

Området är i stort behov av renovering då det upplevs mörkt, opersonligt och 

otryggt.  

2019 beviljades Ronneby kommun/Kulturcentrum statliga medel via Region 

Blekinge för utveckling av konstnärsverkstäder/produktionsplatser, 

konstnärsresidens och utemiljön. Svefors arkitekter har under projekttiden 

bland annat tagit fram visionsskisser och en animation över gaturummet 

mellan Kulturcentrum och Sockerbruket.  I framtagen videoskiss omdanas 

gaturummet till ett torg med scen och plantering där smärre träd i 

planteringskragar bildar trivsamma nischer med plats för sittbänkar. Mot ån 

anläggs en trappa att såväl sitta som att gå i.  

Visionsskisserna och animationen presenterades i Kulturutskottet den 2022-

09-13 och i sammanträdesprotokollet Dnr 2022- 000285 009 § 33 ställer 

Kulturutskottet sig positiva till presenterat förslag och trycker på vikten av 

att hålla sig till Svefors förslag i samband med arbetet med utemiljön.  
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Teknik fritid och kulturförvaltningen ser positivt på att ge Mark – och 

exploateringsenheten i uppdrag att utveckla utemiljön runt Kulturcentrum 

och trycker och vill verkligen betona att arbetet bör utgå från Svefors 

arkitekters visionsskisser.  

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden ställer sig bakom ovan yttrande och antar det som sitt eget 

remissvar.”  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Martin 

Johansson (S) och Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att kulturutskottet noterar 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kulturutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 44 Dnr 2022-000055 009 

Uppdrag från nämnden 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga uppdrag från nämnden.      

 

________________ 
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§ 45 Dnr 2022-000056 800 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

Föreligger inget nytt att återrapportera.      

________________ 
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§ 46 Dnr 2022-000054 009 

Information från förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Verksamhetschef Nicklas Martinsson lämnar följande information: 

- Sista ansökningsdag för kulturverksamhetsbidragen var 30 

september. Alla som förväntats söka har gjort det. 

- Det pågår diskussioner om Brunnsbadet 

- Idrottshallen vid Parkdalaskolan, vet ännu ej vilka förråd som är 

tillgängliga för uthyrning. Hoppas på lösning från 1 januari 2023. 

- Förändring gällande assistenttjänst 

- Fritidsgården Kallinge information på förra kulturutskottet. Flytt till 

Rävens lokaler innan avtal med nuvarande fastighetsägare går ut. 

- Två rekryteringar till fritidsgårdarna men det är svårrekryterat. 

- Rekrytering av enhetschef kulturcentrum följer tidplanen. Urval av 

fyra kandidater till intervju är gjord. 

- Skärsjön rensas bl. a. på gamla bryggor och spänger. Delar är privat 

mark och där görs ingenting. Fokus är på fisket. Det har pågått 

organiserade Swinrun- aktiviteter i sjön som kolliderar med fisket. 

- Sommarstängning av leder, badplatser, toaletter etc pågår  

- Biblioteken – verksamheten flyter på bra. 

 

Enhetschef för Kulturcentrum Kirsti Emaus informerar om: 

- Fönster blivit krossade på kulturcentrums baksida, kulturskolan del. 

- Hörsalen – brandskyddsåtgärderna klara 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Martin 

Johansson (S) och Kranislav Miletic (S). 
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Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att kulturutskottet noterar 

informationen till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kulturutskottet bifaller detsamma.        

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 47 Dnr 2022-000053 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Martin Johansson (S) lyfter frågan om utsmyckning av den nya skateparken 

som byggs. 

Diskussion om konstnärlig gestaltning, konstprogram, upphandling mm förs.  

 

Verksamhetschef Nicklas Martinsson lyfter egna tankar om Gamla teatern 

och Folkteatern för diskussion.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Helene Fogelberg (M), ledamöterna Martin 

Johansson (S) och Kranislav Miletic (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Helene Fogelberg (M) yrkar att kulturutskottet noterar övriga 

frågor till protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Helene Fogelberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar övriga frågor till protokollet. 

________________ 

 


