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Sammanträdesdatum

2021-09-07
Kulturutskottet
Plats och tid

Listerbysalen/Digitalt via teams, kl. 08:30-09:30

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Martin Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-09-13

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna-Karin Sonesson
Ordförande

Jesper Rehn (L)
Justerare

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

Beslutsinstans

Kulturutskottet

Sammanträdesdatum

2021-09-07

Datum då anslaget sätts upp

2021-09-14

Datum då anslaget tas ned

2021-10-06

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Jesper Rehn (L), ordförande
Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande
Martin Johansson (S)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justerandes sign

Anna-Karin Sonesson, kanslichef
Nicklas Martinsson, verksamhetschef
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef
Kirsti Emaus, kulturchef
Peter Parnfelt, föreningskoordinator §§ 41-43
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§ 40

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 13 september 2021.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 2021-000221 805

Arrangemangsbidrag 2021 Dans i Blekinge
Sammanfattning
Föreningen Dans i Blekinge har lämnat in en ansökan för
arrangemangsbidrag den 12 maj med ett belopp på 13 000 kr.
Arrangemanget ska äga rum den 12 november 2021 i form av projekt med
namnet Pappersmånens pappersmun.
Bedömning
Föreningen Dans i Blekinge har erhållit ett verksamhetsbidrag på 60 000 kr
för år 2021. Arrangemanget Pappersmånens pappersmun fanns redan då
upptaget i föreningens årsbudget för 2021 varför ansökan om
arrangemangbidrag bör avslås.
Förslag till beslut
Teknik, fritid- och kulturförvaltningen förslår kulturskottet att avslå ansökan
från Dans i Blekinge om arrangemangbidrag för Pappersmånens
pappersmun.

Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner
att kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturskottet avslår ansökan från Dans i Blekinge om arrangemangbidrag
för Pappersmånens pappersmun.
________________
Exp: Peter Parnfelt

Justerandes sign
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§ 42

Dnr 2021-000028 805

Arrangemangsbidrag 2021 Ronneby
Hembygdsförening
Sammanfattning
Ronneby Hembygdsförening inkom 2021-06-23 med en ansökan om ett
arrangemangsbidrag för Karö-dagen som skulle genomföras 2021-06-27.
Bedömning
Bedömningen är att i det befintliga regelverket är angett att
arrangemangsbidrag kan sökas- och beviljas utifrån följande kriterier:
”Detta bidrag kan sökas i undantagsfall, det vill säga, när föreningen har fått
möjlighet att hålla ett kulturarrangemang. Bidragsansökan måste vara
inskickad senast 6 veckor före planerat arrangemang”.
Ansökan från föreningen gällande aktuellt arrangemang är inskickad 4 dagar
före planerat datum för genomförande. Detta gör att förvaltningens
bedömning, utifrån gällande bidragsregler, är att bidraget inte kan beviljas.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet att avslå
bidragsansökan.

Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner
att kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet att avslå bidragsansökan.
________________
Exp:
Peter Parnfelt

Justerandes sign
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§ 43

Dnr 2021-000253 800

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet
Sammanfattning
Inga uppdrag finns att återrapportera till kulturutskottet.

Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:

Justerandes sign
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§ 44

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.
Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar att det tillkommit ett
uppdrag att utreda kulturcentrum. Inspel i den utredningen är bl a att
använda Gamla teatern för t ex kulturskolan. Kommer att ha kontakt med
Regionen för input i det fortsatta arbetet med förstudien.
Föreningskoordinator Peter Parnfelt kommer att ha möte med
teaterföreningen.

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

Justerandes sign
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Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner
att kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 2021-000156 009

Information från förvaltningen
Sammanfattning
Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om personalförändringar på
kansliet. En handläggare har slutat och tjänsten kommer inte att tillsättas.
Arbetsuppgifterna delas upp på befintlig personal. Redovisning av
verksamhetsbidragen kommer att bli ett stort jobb. Har varit en lugn
sommar. Mycket folk ute och nu har inomhusanläggningarna öppnat.
Under sommaren stängdes fisket i Skärsjön pga av tjuvfiske. Galtsjön är
fortsatt öppen.
Brunnsbadet har fungerat bra men lite problem med biljetterna. Det har dock
alltid löst sig.
Angående föreläsningen som föreningen Livskraft arrangerade i hörsalen på
Kulturcentrum. Förvaltningen hade ingen vetskap om vem föreläsaren var
och det är svårt att agera då. Vad förvaltningen vet så har föreningen skött
sig tidigare. Uthyrningen har skett enligt de riktlinjer som finns. Kommer att
gå upp med ett ärende om ändrade riktlinjer kring lokaluthyrningen till
kommunfullmäktige.
Teaterföreningen har begärt och haft synpunkter angående kompensation pga
av uteblivna intäkter pga Covid 19. Förvaltningen har svarat föreningen och
kommer att informera nämnden om ärendet.
Kulturchef Kirsti Emaus informerar om att det varit en väldigt fin sommar
verksamhetsmässigt. Mycket besökare, många turister. Haft digital
marknadsföring t ex filmat utställningarna och på sätt nått mycket långt via
sociala medier. Haft kontinuerliga lovaktiviteter för barn. Det har varit
tematiska handledda aktiviteter som utgått från de utställningar som funnits
på Kulturcentrum.
Nya utställningar öppnar på lördag 11 september.
- Atelje Inuti visar Mattias Johansson och Julia Göransson
- Utvalt i Syd
Kommer inte ha någon vernissage med tal. Blivit bättre samtal mellan
besökarna och mellan besökarna och konstnärerna.
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Konstbiennal i södra Sverige, kommer att bli två workshops - en för
särskolan och en öppen workshop.
Bygglov för gästboende för konstnärer på Massmanska kvarnen klart.
Inväntar kostnadskalkyl samt möte med fastighetschefen. De statliga medlen
kommer troligen inte räcka till för byggnationen utan medel måste äskas.
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om att de också har
jobbat mycket digitalt under året och med filmning mm. Har nått andra
människor än de som brukar komma till biblioteket. Hur mycket ska vara
kvar av det digitala när det öppnar upp för det fysiska?
Sommaren har varit bra under förutsättningarna. Bokutförsäljning hela
sommaren som ger en intäkt till verksamheten. Har inte fått tillbaka alla
fysiska besökare. Fr o m 1 oktober kommer programaktiviteterna igång igen.
Ett samarbete som inleddes i våras med utbildningsförvaltningen, förskolan,
för språkfrämjande åtgärder för små barn fortsätter. Utbildningsförvaltningen
har fått statligt bidrag för detta. Idén är att barn och föräldrar ska ha tillgång
till böcker nära. Detta görs genom bokpåsar på förskolorna som föräldrarna
kan låna hem.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(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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§ 46

Dnr 2021-000076 009

Övriga frågor
Sammanfattning
Sammanträdestiderna i november och december förslås flyttas pga
nämndsekreteraren kommer att skriva för kommunstyrelsen dessa dagar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Helene Fogelberg
(M) samt Martin Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet flyttar mötet 2
november till 4 november 2021 samt mötet 7 december till 16 december
2021.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner
att kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet flyttar mötet 2 november till 4 november 2021 samt mötet 7
december till 16 december 2021.
________________
Exp:
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen
Kulturutskottets ledamöter
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