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Sammanträdesdatum 

2022-12-13 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 08:30-11:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Kranislav Miletic (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2022-12-15 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 59-67 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 
Jesper Rehn (L) 

 

 Justerare 

  

 
Kranislav Miletic (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kulturutskottet 

Sammanträdesdatum 2022-12-13 

Datum då anslaget sätts upp 2022-12-16   

Datum då anslaget tas ned 2023-01-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen, stadshuset, Ronneby 
 

Underskrift 

  

 
Anna-Karin Sonesson 
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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 
Martin Johansson (S) 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Niclas Martinsson, verksamhetschef 
Kirsti Emaus, enhetschef kulturcentrum 
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 
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§ 59 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 2022-12-15.  

________________ 
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§ 60 Dnr 2022-000058 009 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Kulturutskottet godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 61 Dnr 2022-000055 009 

Uppdrag från nämnden 

 

Sammanfattning  

Se ärendet om Silverforsens kaffestuga § 64. 

I övrigt föreligger inga uppdrag från nämnden.  

     

________________ 
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§ 62 Dnr 2022-000056 800 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet 

 

Sammanfattning  

Vid kulturutskottets sammanträde i november beslutade utskottet att ge 

ordförande Jesper Rehn (L) i uppdrag att kalla till möte med Ronneby 

Folkteaters styrelse, nämndens presidium samt ledamöterna i kulturutskottet.  

Ordförande Jesper Rehn (L) återrapporterar att bokat möte ställdes in och 

inget nytt datum är bokat. 

 

Föreligger inget ytterligare att återrapportera. 

      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) och ledamot Martin Johansson 

(S).  

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att återrapporteringen noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar återrapporteringen till protokollet. 

________________ 
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§ 63 Dnr 2022-000257 880 

Bräkne-Hoby bibliotek 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om läget avseende 

biblioteket i Bräkne-Hoby. 

Den 27 april stängdes biblioteket i Br-Hoby på grund av höga radonvärden. 

Biblioteksbussen har hittills kunnat ersätta biblioteket med besök tre dagar i 

veckan. Så kallat bokprat har genomförts i skolans lokaler. 

Från och med januari 2023 kan bokbussen inte ersätta biblioteket mer än 

med besök en dag i veckan (torsdag eftermiddag). Detta för att bokbussen, så 

som det var tänkt, måste användas i det projekt som kommunen fått medel 

för av Kulturrådet.  

Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om att en konsult har utrett 

och tagit fram åtgärder för att minska radonhalten. Det finns dock inga 

medel för åtgärderna men Fastighetsenheten har äskat 800 tkr i budget för 

2023 för radonsaneringen. Det finns ingen tidplan för när åtgärderna 

avseende Bräkne-Hoby bibliotek ska vara klara. 

Sammantaget innebär detta en markant försämring i möjligheterna till boklån 

i Bräkne-Hoby en tid framöver.   

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. 

________________ 

 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(15) 
2022-12-13  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 64 Dnr 2022-000483 800 

Hantering av Silverforsens kaffestuga 

 

Sammanfattning  

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutade 2022-11-29 § 228 att ge 

kulturutskottet i uppdrag att komma med förslag på hur Silverforsens 

kaffestugas inventarier ska hanteras samt att kulturutskottet återrapporterar 

till nämnden.  

 

Kulturutskottet har hanterat frågan om inventarierna i Silverforsens 

kaffestuga vid flera tillfällen: 

2020-11-17 § 204 beslutar teknik-, fritid- och kulturnämnden att delegera till 

Kulturutskottet att utreda: 

 hur inventarier i Silverforsens kaffestuga bör hanteras 

 hur Ronneby kommuns kulturföremål ska hanteras i ett övergripande 

perspektiv 

 

2021-02-02 § 2 beslutar kulturutskottet följande:  

 Kulturutskottet beslutar att uppdra åt förvaltningen att inventera vilka 

föremål som finns i kaffestugan och utreda skicket på föremålen.  

 Kulturutskottets uppfattning är att det är av stor vikt att Ronneby 

kommuns kulturföremål finns samlade i ett föremålsmagasin.  

 Kulturutskottet ämnar att längre fram ge förvaltningen i uppdrag att 

se närmare på förutsättningarna för ett föremålsmagasin, 

diskussionen bör ske parallellt med planeringen för Ronneby 

museum. 

 

2021-03-02 § 11 beslutar kulturutskottet följande: 

Kultutskottet beslutar att överlämna inventeringslistan till teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

Kultutskottet beslutar föreslå teknik- fritid- och kulturnämnden att besvara 

motionen enligt följande:  
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 Det är av stor vikt att Ronneby kommuns kulturföremål finns 

samlade i ett föremålsmagasin.  

 Teknik- fritid- och kulturförvaltningen kommer framöver få i 

uppdrag att se närmare på förutsättningarna för ett föremålsmagasin, 

diskussionen bör ske parallellt med planeringen för Ronneby 

museum. 

 Vidare utredning av skicket på föremålen bör göras tillsammans med 

Blekinge museum. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2021-03-21 § 57: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen från kulturutskottet 

till protokollet. Nämnden utgår från att kulturutskottet arbetar vidare med 

frågan och håller nämnden uppdaterad.  

 

Kulturutskottet 2021-06-01 § 35 i ärende om Saxemara båtvarv: 

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. 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden i samma ärende 2021-06-15 § 136: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden ställer sig bakom kulturutskottets yttrande 

och hänskjuter frågan till kommunstyrelsen för vidare hantering. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott i samma ärende 2021-08-16 § 319:   

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att till ett kommande möte bjuda in 

Blekinge Museum för en presentation och dialog av ärendet innan något 

beslut tas. 
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Deltar i debatten 

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

(M), Martin Johansson (S) och Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet vidhåller ståndpunkten 

att frågan om inventarierna i Silverforsens kaffestuga bör behandlas i ett 

större perspektiv det vill säga utifrån behov av ett föremålsmagasin. 

Kulturutskottet vidhåller vidare att frågan om föremålsmagasin bör hanteras 

inom ramen för muséeprojektet under kommunstyrelsen.    

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet lämnar följande yttrande till teknik-, fritid- och 

kulturnämnden: 

Kulturutskottet vidhåller ståndpunkten att frågan om inventarierna i 

Silverforsens kaffestuga bör behandlas i ett större perspektiv det vill säga 

utifrån behov av ett föremålsmagasin. Kulturutskottet vidhåller vidare att 

frågan om föremålsmagasin bör hanteras inom ramen för muséeprojektet 

under kommunstyrelsen. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 65 Dnr 2022-000498 800 

Renovering av Kulturcentrum  

 

Sammanfattning  

Enhetschefen för kulturcentrum Kirsti Emaus lyfter frågan om vad som 

händer med renoveringen av kulturcentrum. Det var sagt att när platsen var 

bestämd för museum skulle kulturcentrumfrågan börja hanteras.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt ledamot Martin Johansson 

(S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar frågan till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringsenheten 
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§ 66 Dnr 2022-000054 009 

Information från förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om 

Avgifterna för biblioteket. Barns lån av böcker. Avtal med vårdnadshavare. 

Barnen egna personliga lånekort. Lånar även till skolan. Trätt i kraft efter 

sommaren och det har nu kommit synpunkter på detta. Föräldrar spärrar sina 

barns kort, ska inte kosta något när man går i skolan osv. Ett uppkommande 

problem.   

 

Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om följande: 

- fritidsgårdarnas verksamhet rullar på förbereder flytt till nya 

fritidsgården i Kallinge. Finns en oro kring budgeten t ex höjd 

kostnad för städ. Två nya fritidsledare är anställda. 

- Peter Panfelt, föreningskoordinator, tittar på ansökningarna för 

verksamhetsbidrag. Fördelat ut överskott av medel till föreningarna.  

- rekrytering ny enhetschef för kulturcentrum. Ingen anställning gjord. 

Kommer att informera vidare hur processen går vidare.  

- förvaltningschefen har ej fått förlängt förordnande. Anna Hinesäng, 

mark- och exploateringschef går in som tf förvaltningschef från 1 

januari. 

- Kallinge simhall stängs från 23 december enligt beslut av 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

 

Enhetschef för kulturcentrum Kirsti Emaus informerar om följande: 

- verksamheten flyter på  

- hörsalen fortsatt stängt så det finns ingen lokal att hyra ut 

- fortsatt frågetecken kring användning och renovering av 

kulturcentrum 

- avtal med regionen om konstresurscentrum är nu påskrivet. Ny 

pedagogtjänst på 80 % projektanställning under 2 år rekryteras. 

Medel både från regionen och kommunen. 
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- konstklubbarna är populära med många deltagare 

   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt 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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§ 67 Dnr 2022-000053 009 

Övriga frågor  

 

Sammanfattning  

- Sammanträdet 17 januari stryks eftersom nämnden inte kan 

genomföra val av ledamöter förrän 31 januari.   

- Budget 2023 – när den är tagen behöver den konsekvensbedömas för 

TFKN del. 

- Kulturplanen – inget nytt.  

- Ordföranden tackar ledamöter och tjänstepersoner för i år och för 

mandatperioden samt önskar god jul och gott nytt år.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson 

(S), Kranislav Miletic (S) samt Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar övriga frågor till protokollet. 

________________ 

 

 


