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Sammanträdesdatum 

2023-02-14 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 08:30-11:10 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Mikael Mårtensson (S) 

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-02-20 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-7 
 Frida Berg  

 Ordförande 

  

 
Jesper Rehn (L) 

 

 Justerare 

  

 
Mikael Mårtensson (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kulturutskottet 

Sammanträdesdatum 2023-02-14 

Datum då anslaget sätts upp 2023-02-21   

Datum då anslaget tas ned 2023-03-15 

Förvaringsplats för protokollet Ronneby, stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 Frida Berg, nämndsekreterare 
för kulturutskottet 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Jesper Rehn (L), Ordförande 
Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande 
Mikael Mårtensson (S), 2:e vice ordförande 
Jesper Grönblad (SD) 

  

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Peter Parnfeldt, föreningskoordinator 
Kirsti Emaus, enhetschef för kultur 
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 
Frida Berg, nämndsekreterare 
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§ 1 Dnr 2023-000068 809 

Val av justerare  

 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att utse Mikael Mårtensson (S) att jämte ordförande 

justera dagens protokoll. Justering sker digitalt 2023-02-20. 

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 2 Dnr 2023-000069 809 

Fastställande av dagordning  

 

Beslut 

Kulturutskottet fastställer dagordningen.     

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 3 Dnr 2023-000060 800 

Fördjupad presentation om och samtal med enheterna 

 

Sammanfattning  

Presentation och information om verksamheterna inom kulturverksamheten 

 

 

 Peter Parnfeldt, föreningskoordinator informerar om 

kulturverksamheten och dess organisation.   

 

 Kirsti Emaus, enhetschef för kultur informerar om 

kulturverksamheten.  

 

Man visar lokal, nationell och internationell konst på kulturcentrum. 

Man har en stor konstsamling av emaljförmål och skulpturer. 

 

Samhällsutveckling: 

Att skapa en rik fritid för barn och unga.   

Konst pedagogik och teambildning för idrottsföreningar.   

Startat en konstklubb för barn 1-2 gr i veckan samt lovaktiviteter.  

 

Platsutveckling: 
Platser runt om i kommunen som får konstverk för att skapa en 

attraktiv livsmiljö.  

 

Kreativa näringar på Kulturcentrum:  
Emaljverkstad 

Grafik verkstad 

Textilverkstad 

 

 Therese Emilsson Persson, bibliotekschef informerar om 

biblioteksverksamheten. 

 

Bibliotekslagen:  
Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling 

genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. De 

ska även främja litteraturens ställning och intresset för bildning.  

 

Varje kommun ska ha folkbibliotek och vara tillgängliga för alla och 

anpassade för användarnas behov.  
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Kommunen ska ha en biblioteksplan för sin verksamhet.  

Ronneby kommun har ett stadsbibliotek och 4 filialbibliotek och ett 

mobilt bibliotek med projektmedel.  

 

Biblioteket i Bräkne-Hoby: 

Radonbrun ska ventelera bort strålning – BH bibliotek- minska halten 

av radon.  – Målar upp biblioteket.  

 

För barn:  

- Samverkan med barnhälsovården (BHV)- små barns språkutvckling 
(bokutdelning 18 mån, 3 år) 

- Förskole besök och boklådor  

- Lånekort till alla barn på 7 år.  

- 181 bokprat under 2022 

- 41 bokrecept.  

 

För vuxna: 

- Programverksamhet (föreläsningar, författarbesök, bokcaféer) 

- Bokcirklar/boksamtal  

- Podd med litteraturfördjupning. 

- Studiebesök av t ex SFI.  

- Släktforskning 

 

Verksamhetssiffror 2022: 

- Öppet 98 timmar/vecka (50 sb, 48 fil) 

+  Listerby mer-öppet-bibliotek må-sö 7-22 

- 89 552 besök (varav 69 % stadsbiblioteket) 

- 136 081 utlån (varav 70 % stadsbiblioteket) 

- 3 404 nedladdningar/utlån e-medier 

- Mediebestånd: 397 538 exemplar (134 331 titlar) 

 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M), Mikael 

Mårtensson (S) och Jesper Grönblad (SD).  

Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar att avgifterna för bibliotekslån tas upp i teknik, - fritid 

och kulturnämnden med anledning av konsekvensen av tidigare fattade 

beslut.     
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Propositionsordning 

 Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att ta informationen till protokollet samt att 

avgifterna för bibliotekslån tas upp i teknik, - fritid och kulturnämnden med 

anledning av konsekvensen av tidigare fattade beslut. 

________________ 

Exp: 

Akten 

Therese Emilsson Persson, bibliotekschef  

Teknik, -fritid och kulturnämnden  
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§ 4 Dnr 2023-000061 805 

Informationsärende bidragshantering 

 

Sammanfattning  

 Föreningskoordinator Peter Parnfeldt, informerar om bidragshanteringen för 

kulturföreningar 2023.  

 

 Totalt har 24 föreningar inkommit med ansökningar om 

verksamhetsbidrag för kulturföreningar 2023. Antal sökande 

föreningar 2022 var 22.  

 Av dessa var det 19 som även sökte och beviljades 

verksamhetsbidrag för kulturföreningar 2022.  

 3 föreningar som föreningar som ansökte om verksamhetsbidrag 

2022 har valt att inte söka 2023.  

 Det finns 1 460 000kr avsatt i budget till verksamhetsbidrag för 

kulturföreningar. Totalt har de 24 föreningarna ansökt om 1 000 

015kr för 2023.  

 Alla föreningar som har sökt bidrag för 2023 har varit närvarande 

vid båda föreningsträffarna för kulturföreningar under 2022. 

Dessa träffar arrangerades den 20 juni och den 17 november på 

Stadshuset i Ronneby och föreningarna informerades då om 

gällande regelverk samt vilka datum som gällde för sista ansökan 

inför 2023 och sista datum för redovisning av beviljat bidrag 

2022.  

 Vid Teknik-, fritid och kulturnämndens sammanträde 221025 

beslutades om ett extra verksamhetsbidrag om 200 000kr 

Fördelningen baserades på det beviljade verksamhetsbidraget för 

2022 där föreningarna fick samma procentdel av de extra 

bidragsmedlen som man blev beviljade av den totala beviljade 

summan för 2022. Redovisning av det extra verksamhetsbidraget 

ska göras senast 231231.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Mikael Mårtensson (S) och 

Helene Fogelberg (M). 

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 5 Dnr 2023-000062 739 

Informationsärende - Kulturutskottets uppdrag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Jesper Rehn, informerar om kulturutskottets uppdrag och vilka 

ärenden som utskottet bereder.    

Delegationsordningen och beslut enligt Kommunfullmäktige beskriver vad 

kulturutskottet kan bereda samt besluta om.  

Kulturutskottet arbetar på uppdrag av Teknik- fritid- och kulturnämnden 

med att strategiskt och långsiktigt utveckla kulturen i Ronneby kommun, 

innebärande att: fortsätta arbetet med och utveckla kulturstrategin antagen av 

fritid- och kulturnämnden 2018-12-11: 

 

 omvärldsbevaka kulturfrågorna och gränsöverskridande samarbeten 

 ha öppen dialog med kulturlivet i Ronneby kommun 

 vara delaktiga i processen om att möjliggöra ett framtida 

stadsmuseum  

 fördela bidrag till kulturföreningar i enlighet med tilldelad budget 

och beslutad delegation samt  

 hantera avtal, samarbetsplaner och överenskommelser inom 

kulturområdet 

    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Mikael Mårtensson (S) och 

Helene Fogelberg (M).  

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att ta informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten 
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§ 6 Dnr 2023-000070 809 

Information från förvaltningen  

 

Sammanfattning  

 Föreligger ingen information.      
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§ 7 Dnr 2023-000071 809 

Övrigt  

 

Sammanfattning  

Kirsti Emaus, enhetschef för kulturverksamheten, beskriver en stark oro 

inom kulturverksamheten gällande den planerade omorganisationen (att 

kulturverksamheten ska förflyttas till utbildningsförvaltningen). Man 

upplever att det inte sker någon kommunikation gällande detta till 

tjänstepersoner inom kulturen.  

 

Jesper Rehn (L) svarar.  

    

Deltar i debatten 

Jesper Rehn (L), Mikael Mårtensson (S), Helene Fogelberg (M) och Jesper 

Grönblad (SD).  

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att följande yttrande skickas till teknik, -

fritid och kulturnämnden: 

kulturutskottet ser med oro på det förslag som ligger gällande 

omorganisationen inom förvaltningen, vi önskar att en konsekvensanalys 

utförs där man undersöker var denna verksamhet passar bäst det vill säga 

inom vilken förvaltning.      

 

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kulturutskottet bifaller detsamma.          
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Beslut 

Kulturutskottet beslutar att följande yttrande skickas till teknik, -fritid och 

kulturnämnden: 

Kulturutskottet ser med oro på det förslag som ligger gällande 

omorganisationen inom förvaltningen, vi önskar att en konsekvensanalys 

utförs där man undersöker var denna verksamhet passar bäst det vill säga 

inom vilken förvaltning.   

________________ 

Exp: 

Akten  

Teknik, -fritid och kulturnämnden  

 

 

 


