Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

1(22)

Sammanträdesdatum

2021-06-01
Kulturutskottet
Plats och tid

Listerbysalen/Digitalt via Teams, kl. 08:00-11.05

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Martin Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Digitalt 2021-06-08

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

2021-06-01

Datum då anslaget sätts upp

2021-06-08

Datum då anslaget tas ned

2021-06-29

Förvaringsplats för protokollet

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 29-39

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-01
Kulturutskottet

Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

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

Övriga närvarande
Tjänstemän

Nicklas Martinsson, verksamhetschef
Kirsti Emaus, kulturchef
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef
Anna-Karin Sonesson, kanslichef/nämndsekreterare
Anders Engblom, projektledare § 30, 35
Siiri Irskog, projektsamordnare § 30, 35
Shirin Sahebjamee, handläggare §§ 29-35

Övriga

Viktoria Rosén, Blekinge läns hemslöjd § 31
Lisbeth Jonsson, Blekinge läns hemslöjd § 31
Björn Nilsson, Lunds universitet § 30, 35

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

2(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-01

3(22)

Kulturutskottet

Ärendelista
§ 29

Dnr 2021-000074 009

Val av justerare och tid för justering .................................................................... 4
§ 30

Dnr 2020-000334 010

Information Ronneby museum - delprojekt .......................................................... 5
§ 31

Dnr 2021-000296 009

Information från Blekinge läns hemslöjd .............................................................. 6
§ 32

Dnr 2021-000175 001

Förändringar inom biblioteksverksamheten - Hjorthöjdens mötesplats ................ 7
§ 33

Dnr 2021-000246 800

Bidrag till Studieorganisationer-2021................................................................. 10
§ 34

Dnr 2021-000221 805

Föreningsbidrag 2021 Dans i Blekinge .............................................................. 13
§ 35

Dnr 2021-000061 800

Saxemara båtvarv ............................................................................................. 15
§ 36

Dnr 2021-000253 800

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet ............................................... 17
§ 37

Dnr 2021-000075 009

Uppdrag från nämnden ..................................................................................... 18
§ 38

Dnr 2021-000156 009

Information från förvaltningen............................................................................ 20
§ 39

Dnr 2021-000076 009

Övriga frågor ..................................................................................................... 22

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-01
Kulturutskottet

§ 29

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 tisdag 8 juni 2021.
________________
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§ 30

Dnr 2020-000334 010

Information Ronneby museum - delprojekt
Sammanfattning
Siiri Irskog, projektsamordnare, informerar om delprojektet Berättelser och
Utställning. Delprojektet ska ta fram koncept för utställningen till det
kommande muséet som sedan ska ligga till grund för upphandlingsunderlag.
Tre delmoment ska genomföras.
A Berättelser (beräknas klart till årsskiftet)
B Utställningskoncept
C Upphandla och bygga utställning
Inom delprojektet har en workshop hållits 30 mars utifrån två
diskussionsfrågor:
1. Vad är ett museum ”av sådan kvalitet att det utgör ett internationellt
besöksmål”?
2. Vad är ett rimligt tema för att uppfylla avsiktsförklaringens ambition?
Vidare informeras om tänkt arbete med 160 elever på grundskolans låg- och
högstadium samt att det finns en kurs, 100 poäng individuellt val på
gymnasieskolan Knut Hahn, från och med i höst med ett mål att skapa en
gymnasial spetsutbildning inom arkeologi.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) och ledamot Martin Johansson
(S).
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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§ 31

Dnr 2021-000296 009

Information från Blekinge läns hemslöjd
Sammanfattning
Ordförande för föreningen Blekinge läns hemslöjd Viktoria Rosén och
föreningens ekonomi- och bokföringsansvariga Lisbeth Jonsson informerar
om föreningens historia, verksamhet och ekonomi.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt ledamot Martin Johansson
(S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn yrkar att informationen noteras till protokollet
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkade och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
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§ 32

Dnr 2021-000175 001

Förändringar inom biblioteksverksamheten Hjorthöjdens mötesplats
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Hjorthöjdens Mötesplats delas idag lokalmässigt mellan Biblioteksenheten
och Fritidsgårdsenheten. Bibliotekets fokus är framför allt på barnen.
Behovet av ett lokalbibliotek hos de vuxna i området är inte stort, utan där
fyller stadsbiblioteket i centrum en viktigare funktion med bättre service och
öppettider. Eftersom verksamheterna har olika inriktning framför allt när det
gäller målgruppsfokus, finns det svårigheter att hitta en naturlig samverkan
när det gäller att ha båda verksamheterna igång samtidigt. Biblioteket har
öppet två förmiddagar i veckan. Fritidsgården har öppet eftermiddagstid för
mellanstadiet och två kvällar i veckan för högstadiebarnen. Barnen besöker
biblioteket och möter bibliotekspersonalen under förskole- och skoltid i
samband med sagostunder och bokprat. Barnen i området har ett stort behov
av aktiviteter och att aktiveras och där fyller fritidsgården en viktig funktion.
Om biblioteket ska erbjuda öppethållande kvällstid behövs det finnas en
dubbelbemanning. En sådan utökning är inte möjlig idag. Bibliotekets
verksamhet på Hjorthöjden är förhållandevis dyr och utifrån rådande
förutsättningar kan inte biblioteksverksamhet bedrivas på det mest optimala
sättet.
Bibliotekets verksamhet föreslås fasas ut och ersättas av biblioteksbussen,
det mobila biblioteket, från och med januari 2022.

Bedömning
I och med att det nya mobila biblioteket startar upp i början av 2022, kan
biblioteksbussen gott och väl ersätta behovet av biblioteksservice i området.
Biblioteksbussen kan besöka förskolorna i närheten för sagostunder och
bibliotekets personal besöker Espedalsskolan för bokprat och för boklån.
Eftersom verksamheterna inom Biblioteksenheten och Fritidsgårdsenheten
upplever svårigheter i att hålla verksamheterna öppna samtidigt så får båda
enheterna idag kompromissa om tidsutrymmet och målgrupperna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2021-06-01
Kulturutskottet

Hjorthöjdens bibliotek föreslås från och med januari 2022 helt fasas ut och
lokalen överlåtas till fritidsgårdens verksamhet fullt ut. Budget för hyra och
städ föreslås föras över till Fritidsgårdsenheten. Fritidsgårdsenheten kan
därmed också få det lättare att planera och utveckla sin verksamhet och
barnen inom Hjorthöjdenområdet får fortsatt en bra lokal att besöka, där
fritidsgården erbjuder aktiviteter. Genom detta frigörs även medie- och
personalresurser inom Biblioteksenheten, som kan läggas på att utveckla
biblioteksbussens verksamhet. Samverkan kan dock fortsatt ske mellan
verksamheterna genom att det mobila biblioteket besöker fritidsgården, att
gemensamma aktiviteter kan erbjudas t ex utomhus sommartid och att
biblioteket fortsatt erbjuder böcker i lokalen, om än i begränsad utsträckning.

Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå
Teknik-, fritid- och kulturnämnden att besluta:
att Hjorthöjdens bibliotek från och med januari 2022 fasas ut och lokalen
överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt ut.
att bibliotekets verksamhet i området i första hand ersätts av det mobila
biblioteket biblioteksbussen
att medel för lokal- och städkostnader för Hjorthöjdens bibliotek överförs
från Biblioteksenheten till Fritidsgårdsenheten från och med 2022.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) och ledamot Martin Johansson
(S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet föreslår teknik-, fritid- och kulturnämnden besluta:
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att Hjorthöjdens bibliotek från och med januari 2022 fasas ut och lokalen
överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt ut.
att bibliotekets verksamhet i området i första hand ersätts av det mobila
biblioteket biblioteksbussen
att medel för lokal- och städkostnader för Hjorthöjdens bibliotek överförs
från Biblioteksenheten till Fritidsgårdsenheten från och med 2022.
________________
Exp:
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
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§ 33

Dnr 2021-000246 800

Bidrag till Studieorganisationer-2021
Handläggare Shirin Sahebjamee lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Studieorganisationer som har verksamhet i Ronneby kommun ansöker
årligen om bidrag för föregående år.
Teknik, - fritid och kulturnämnden har i budget för 2021 ett tillgänglighet
anslag om 1 110 000 kr.
Staten beslutade om nya villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till
studieförbunden. Det nya bidragssystemet började gälla den 1 januari 2017.
I Ronneby kommuns nya bidragsregler som beslutades av
Kommunfullmäktige (KF 2020-09-24§214) och har börjat att gälla from 1
januari 2021, framkommit det nya bidragsfördelningssystemet.
Allt för att undvika dubbelarbete för förvaltningen och studieförbunden samt
förenkla administrationen.
De kommunala anslagen fördelas på följande sätt enligt nya
fördelningskriterier:
Tillgänglighetsbidrag 15 %
Studiecirkelverksamhet 65 %
Annan folkbildningsverksamhet 5 %
Kulturprogram 15 %
Som underlag för fördelningen av alla delarna används det senast kända
verksamhetsåret.
Mer information om nya fördelningskriterier finns på sidan 25 under punkt
7.7.7 i bidragsreglerna 2021.
Bedömning
I samråd med Folkbildningsrådet har vi kommit fram till att bidraget ska
byggas på föregående års verksamhet. Motiveringen till det är att förhindra
att organisationer börja att jaga timmar under pågående pandemin samt
smittspridning som eventuell konsekvens.
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Frågan har diskuterats med ett par grannkommuner i länet, Olofström
kommun samt Karlskrona kommun och de hade samma resonemang.
Därför råder ett undantag för 2021att 2019 års verksamhetsvolymer ska ligga
till grund för 2021 års fördelning av kommunbidrag till studieförbunden i
Ronneby kommun med hänsyn till Coronakrisen.
Ett digitalmöte ägde rum den 4 november 2020 mellan Ronneby kommun
(handläggare), studieförbundet ABF Ronneby och Ibn Rushd som har haft
samarbete med Islamiska Kulturcenter i Ronneby.
Mötet handlade om ett antal felaktiga rapporterade deltagarestimmar under
2018 0ch 2019.
En överenskommelse togs fram efter mötet om att minska de antal felaktiga
timmarna inför 2021 fördelning av bidrag.
ABF- 2019
Studiecirklar – 1223
Annan folkbildning – 77
Kulturprogram -1
Totalt -1301
Islamiska kulturcenter 2019
Studiecirklar – 1483
Kulturprogram - 3
Totalt -1484
Islamiska Kulturcenter har avvecklat sin verksamhet i Ronneby kommun,
därmed finns inte underlag för dessa korrigeringen.
Studieförbunden nedan ansökt om årliga bidraget hos Ronneby kommun:
Sökande
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan region Öst
ABF Blekinge Ronneby
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Syd
Bilda sydöst
Folkuniversitet
Studiefrämjande Skåne – Blekinge

Totalt

Justerandes sign

2021
13 437
29 305
484 078
374 493
28 087
6 418
26 033
148 149
1 110 000 kr
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Studieförbund Sensus och IBN rush har valt att inte söka bidrag och
anledningen till det är att de inte hade några program i Ronneby kommun år
2021.
Till tjänsteskrivelsen bifogad Excelltabell (beräkningsunderlag till
kulturskottet) visar mer detaljerad hur fördelningen är beräknad.
Förslag till beslut
Teknik, - fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik, - fritid och
kulturnämnden att bevilja bidrag enligt ovanstående tabell.
Deltar i debatten
Ordförande Jesper Rehn (L) samt ledamot Martin Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att nämnden föreslås bevilja bidrag enligt
tabellen.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet föreslår teknik-, fritid- och kulturnämnden att bevilja bidrag
till studieorganisationer enligt följande:
Sökande
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan region Öst
ABF Blekinge Ronneby
Studieförbundet Vuxenskolan
NBV Syd
Bilda sydöst
Folkuniversitet
Studiefrämjande Skåne – Blekinge

Totalt

2021
13 437
29 305
484 078
374 493
28 087
6 418
26 033
148 149
1 110 000 kr

________________
Exp:
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
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§ 34

Dnr 2021-000221 805

Föreningsbidrag 2021 Dans i Blekinge
Handläggare Shirin Sahebjamee lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Dans i Blekinge den 12 maj 2021 har lämnat in en ansökan för
arrangemanget Pappersmånens pappersmun på 13 000 kr.

Bedömning
– Kulturarrangemanget är utöver föreningens årsplan.
– Ansökan har kommit in i tid enligt våra nya bidragsregler (minst 5 veckor
innan arrangemanget).
– Arrangemanget är offentlig för alla.
– Skötsam förening när det gäller redovisning av tidigare beviljat bidrag.
– Arrangemanget bjuder in barn i åldrarna 4-7 år den 12 november 2021 i
Massmanskvarnen.
– Föreningen uppfyller alla grundkraven som är tagna från nya bidragsregler
för att kunna erhålla bidrag för arrangemanget.
Teknik, - fritid och kulturnämnden har i budget för 2021 ett tillgängligt
anslag om 50 000 kr till arrangemangsbidrag.

Förslag till beslut
Teknik, - fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik, - fritid och
kulturutskottet att bevilja ett arrangemangs bidrag med 10 000 kr.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S) och Helene Fogelberg (M).
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Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att ärendet återemitteras för att säkerställa
att arrangemanget inte upptaget i underlaget för tidigare beviljat
verksamhetsbidrag.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet återremitterar ärendet för att säkerställa att arrangemanget
inte upptaget i underlaget för tidigare beviljat verksamhetsbidrag.
________________
Exp:
Shirin Sahebjamee
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§ 35

Dnr 2021-000061 800

Saxemara båtvarv
Sammanfattning
Ur protokoll för kulturutskottet 2021-02-02 § 4:
”Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om Saxemara båtvarv.
Blekinge museum har aviserat svårigheter att fortsatt finansiera Saxemara
båtvarv. Brev har inkommit där man redogör för situationen där sista
alternativet var försäljning. Förvaltningen inväntar besked i frågan.
Båtvarvet finansieras idag av Ronneby kommun och Blekinge museum. Det
finns inget beslut i Blekinge museum om att sälja Saxemara båtvarv,
däremot har man fått i uppdrag att utreda en eventuell framtida försäljning.”
Styrelsen för Blekinge museum ställer via museichefen tre frågor till
Ronneby kommun:
1) Är Ronneby kommun intresserad av att höja sitt bidrag på Saxemara
båtvarv så att Blekinge museum kan klara av de framtida kostnaderna?
2) Skulle Ronneby kommun vara intresserad av att köpa Saxemara båtvarv
om frågan ställdes?
3) Ser Ronneby kommun några andra lösningar för att behålla varvet inom
nuvarande samarbetsram (Blekinge museum - Ronneby kommun)?
Idag betalar Ronneby kommun 400 tkr till Blekinge museum varav 100 tkr
är till Saxemara båtvarv.
Kulturutskottet för en diskussion om frågan.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S), Helene Fogelberg (M) samt Peter Jansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet yttrar följande till
teknik-fritid- och kulturnämnden: Utifrån dagens och tidigare diskussioner i
kulturutskottet betonar kulturutskottet vikten av Saxemara båtvarv som en
del i en helhet kopplad till frågan om ett museum i Ronneby, liksom frågan
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om föremålsmagasin är det, och därför föreslår kulturutskottet att frågan om
Saxemara båtvarv och dess finansiering hanteras tillsammans med
muséeprojektet och att en ansvarig chef utses.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet yttrar följande till teknik-fritid- och kulturnämnden:
Utifrån dagens och tidigare diskussioner i kulturutskottet betonar
kulturutskottet vikten av Saxemara båtvarv som en del i en helhet kopplad
till frågan om ett museum i Ronneby, liksom frågan om föremålsmagasin är
det, och därför föreslår kulturutskottet att frågan om Saxemara båtvarv och
dess finansiering hanteras tillsammans med muséeprojektet och att en
ansvarig chef utses.
________________
Exp:
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
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§ 36

Dnr 2021-000253 800

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

Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
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§ 37

Dnr 2021-000075 009

Uppdrag från nämnden
Sammanfattning
Inga nya ärenden eller uppdrag har överlämnats till utskottet från teknik-,
fritid- och kulturnämnden.
Sedan tidigare finns följande uppdrag givna av teknik-, fritid- och
kulturnämnden beslutade 2021-03-23:
§ 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
§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.
Inget nytt.

Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkade och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
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§ 38

Dnr 2021-000156 009

Information från förvaltningen
Sammanfattning
Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om de nya
förutsättningarna som gäller fr o m 1 juni när det gäller antal deltagare vid
träning, publik etc.
Hittills tagna beslut om brunnsbadet innebär totalt 400 personer på området
inklusive personal. Teknik-, fritid- och kulturnämnden har beslutat att 60 %
av platserna ska gå till företag (hotell, B&B och vandrarhem) och 40% till
allmänheten. Inte alla företag som erbjudits möjligheten har tackat ja varför
ny fördelning av platserna inom företagskvoten kommer att göras.
Det har varit en utmaning för verksamheten att hitta personal till
brunnsbadet. Öppnas det upp för fler gäster på badet så krävs det fler
badvakter än vad som nu är anställda.
All biljettförsäljning till badet sker via webb. Med den tekniska lösning som
finns tillkommer en administrativ avgift per biljett. Gästerna får betala denna
administrativa avgift förutom för de som går in gratis. De som går in gratis
måste ändå ha en biljett men den kostnaden, 3 kr, får förvaltningen stå för.
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om att möjligheten att
öppna filialbiblioteken undersöks. Det handlar om 2-5 besökare samtidigt
beroende på lokalstorlek.
En viktig intäktskälla för biblioteket är försäljningen av utgallrade böcker
och tidskrifter. På grund av pandemin har det inte kunnat genomföras
tidigare i år men det kommer nu att ske under hela sommaren.
Kulturchef Kirsti Emaus informerar om att det nu är utställningsbyte på
Kulturcentrum. Kommande utställningar 12 juni till 29 augusti är Jesper
Nyrén – The light of day och Klara Berge – Flicker Light, Shimmering Dark.
Utöver dessa utställningar kommer konstverk av Lars Stenstad, som bl a
gjort den stora målningen som finns i Hobysalen i stadshuset, att lyftas fram.
Verk från kommunens samling samt verk i privat ägo kommer att visas och
en föreläsning kommer att spelas in. I entrén till kulturcentrum kommer det
att finnas en utställning av emaljföremål under sommaren.
Kommunen har fått drygt 1 mkr från Socialstyrelsen till lovaktiviteter.
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Krisledningsnämnden tilldelade 2020 teknik-fritid- och kulturnämnden 2 000
000 i investeringsanslag för konstnärlig utsmyckning av kommunala
anläggningar och fastigheter.
En gestaltningsgrupp bestående av tjänstemän i olika förvaltningar och
enheter och en konstkonsult har utsett konstnärer och platser.
•

Kilenparken

•

Parkdalaskolan

•

Stadshuset

•

Kulturcentrum och Sockerbruket

De tre första gestaltningsuppdragen börjar nu att bli klara och kommer att
monteras i denna och följande vecka.
•

Sockerbruket – Kim Demåne är klart

•

Stadshuset – Jenny Karlsson

•

Kulturcentrum – Kristoffer Grip

Projekten - Kilen och parkdalaskolan är försenade och kommer troligen inte
att monteras innan 2022.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) och ledamot Martin Johansson
(S)
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkade och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.
________________
Exp:
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Övriga frågor
Sammanfattning
Ordförande Jesper Rehn (L) frågar kulturutskottets ledamöter om starttiden
för mötena i höst kan ändras från 08.00 till 08.15.
Peter Jansson (SD) frågar om inte utskottet kan vara intresserade av att
besöka kommande utgrävningar. Ordförande Jesper Rehn (L) tar på sig att
ställa frågan till Blekinge museum.
Martin Johansson (S) informerar om att gratisbio för högstadiet och
gymnasiet sätter igång igen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Peter Jansson
(S)D, Helene Fogelberg (M) samt Martin Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att utskottet beslutar om att starttiden för
sammanträden under hösten 2021 är 08.15 samt att övriga frågor noteras till
protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att starttiden för sammanträdena under hösten ska
vara 08.15 samt noterar övriga frågor till protokollet.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(22)

