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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 
 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Anna-Karin Sonesson, kanslichef 
Kirsti Emaus, enhetschef kulturcentrum 
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 
Anders Engblom, projektledare, § 50 
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§ 48 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 2022-11-14.  

________________ 
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§ 49 Dnr 2022-000058 009 

Godkännande av dagordning 

 

Beslut 

Kulturutskottet godkänner dagordningen. 

________________ 
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§ 50 Dnr 2020-000334 010 

Lägesrapport projekt Gribshunden 

 

Sammanfattning  

Projektledare för projekt Gribshunden, Anders Engblom, lämnar en 

lägesrapport. 

Platsen för museum nu beslutad efter att en förstudie gjorts.  

Arkitekt Mats Fahlander, som bl.a. varit med och ritat Vrak i Stockholm, 

fick i uppdrag att analysera platsen vid Gamla elverket och brandstationen. 

Anders redovisar analysen. 

Kommande arbete är att göra de utredningar som krävs för att göra en 

detaljplan. 

Ska också djupare utreda stiftelseformen. 

Under tiden är det viktigt med varumärkesbyggande och att det pågår 

forskning. 

      

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noterar informationen 

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 

7(17) 
2022-11-08  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 51 Dnr 2022-000462 881 

Inventering av den fysiska tillgängligheten på Ronneby 
stadsbiblioteket - rapport från Begripsam 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson 

Tillgänglighetsanalys av stadsbiblioteket fått medel från Region Blekinge. 

Tittat på fysiska men även kognitiva funktionsnedsättningar.  

Rapporten redovisas för kulturutskottet. 

Mindre åtgärder kan genomföras men större behov av åtgärder som påtalas 

är entrén, hissen, luften i byggnaden. 

 

Kommer framöver att själva titta på filialbiblioteken.      

Deltar i debatten 

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

Kranislav Miletic (S) 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet noterar informationen 

till protokollet samt föreslår att teknik-, fritid-och kulturnämnden beslutar att 

ge förvaltningen i uppdrag att utreda och ta fram förslag på åtgärder för 

entrén till stadsbiblioteket.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet samt föreslår att teknik-

, fritid- och kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda 

och ta fram förslag på åtgärder för entrén till stadsbiblioteket. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 52 Dnr 2022-000463 883 

Bibliotekets medieutbud utifrån bibliotekslagen - 
diskussion 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson inleder en diskussion med att 

redovisa delar av bibliotekslagen och begrepp i den och vad de kan innebära 

såsom kunskapsförmedling, fri åsiktsbildning och kvalitet. 

Hon redovisar även böcker som det historiskt uppstått diskussion om men 

även nutida sådana diskussioner om böcker med ”felaktig” kunskap. 

Följande diskussionsfrågor ställs och diskusteras: 

När det händer, när stormen kommer, hur ska vi som bibliotek agera? 

Utifrån bibliotekslagen? 

Hur agerar ni/ansvarig nämnd, när stormen kommer? 

      

Deltar i debatten 

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

Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar diskussionen till protokollet. 

________________ 
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§ 53 Dnr 2022-000451 808 

Information om samverkansavtal mellan Ronneby 
kommun och Region Blekinge 

 

Sammanfattning  

Information till kulturutskottet om kommande ärende i nämnden med 

följande förslag till beslut: 

 

Kulturcentrum är en av Sveriges största arenor för samtidskonst som varje år 

arrangerar 10–15 utställningar med regional, nationell och internationell 

samtidskonst, design och konsthantverk. Här finns också en öppen verkstad 

för besökare samt professionella konstnärsverkstäder för grafik, emalj och 

metall samt textil. Konsthallen drivs av Ronneby Kommun. Kulturcentrum 

ansvarar för kommunens konst och föremålssamling. 

 

Konst i Blekinge är en regional plattform för utveckling av bild- och 

konstområdet i länet och drivs av Region Blekinge. Konst i Blekinges 

uppdrag handlar om att skapa en infrastruktur för konsten i länet och innebär 

bland annat att: 

• Initiera samarbeten och nätverk - regionalt och internationellt 

• arrangera utbildningar för konstinstitutioner, konstföreningar och 

konstnärer 

• Stärka professionella konstnärers villkor och få yngre konstnärer att söka 

sig till länet. 

• Arrangera konstnärliga residens – A.I.R. Blekinge (Artist In Residence). 

• Vara en katalysator för intressanta konstprojekt med hög konstnärlig 

kvalitet 

   

Viljan att samverka kring konstens utveckling har beskrivits i den regionala 

kulturplanen över åren och ledde 2017 fram till den politiskt antagna 

avsiktsförklaringen mellan Ronneby kommun och Region Blekinge. I dialog 

mellan parterna togs denna avsiktsförklaring fram och antogs, intentionen 

med avsiktsförklaringen var ett nära samarbete och samverkan för konstens 

utveckling i Blekinge mellan Region Blekinge/Konst i Blekinge och 

Ronneby kommun/Kulturcentrum. 
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I avsiktsförklaringen ställde sig båda parter positiva till att gemensamt 

utveckla ett regionalt resurscentrum för konst. Ronneby kommun ställde sig 

också positiv till att uppgradera Kulturcentrum Ronneby konsthall enligt de 

krav som ställs på ett väl fungerande och modernt regionalt centrum för 

samtida konst. 

 

För att ytterligare stärka den framtida fortsatta utvecklingen av ett regionalt 

konstresurscentrum har det under 2022 arbetats fram ett förslag på ett 

samverkansavtal mellan Ronneby kommun och region Blekinge. Visionen 

som ligger till grund för samverkansavtalet innebär att ett regionalt 

resurscentrum i Blekinge är en viktig aktör för samtidskonstens utveckling i 

Sverige. Detta genom samverkan med olika aktörer nationellt och 

internationellt.  

Där ett regionalt resurscentrum för konst även innebär den främsta 

mötesplatsen för konstnärer, besökare och invånare i Ronneby, Blekinge och 

södra Sverige.  

Bedömning 

Förvaltningens bedömning är att avtalet förstärker utvecklingen av konst, 

bild och form i Ronneby, Blekinge och även i södra Sverige. 

Avtalet är inte kostnadsdrivande och de kostnader som avtalet innebär ryms 

inom ordinarie budget.   

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att underteckna samarbetsavtalet   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Kranislav Miletic (S) 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet yttrar att man inte har 

något att erinra mot avtalet samt att föreslå nämnden att bifalla förslag till 

beslut.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kulturutskottet har inget att erinra mot samverkansavtalet och föreslår 

nämnden att bifalla förslag till beslut. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 54 Dnr 2022-000465 809 

Ändring av bidragsreglerna punkt 4.9 

 

Sammanfattning  

Vid teknik-, fritid- och kulturnämnden sammanträde 2022-10-25 tog ledamot 

Teo Zickbauer (S) upp bidragsreglerna gällande pkt 4.9 bekostnad av löner 

och önskemål om att punkten ändras till bekostnad av löner för anställd 

personal. Nämnden beslutade att ”vidarebefordra informationen gällande 

tillägget i bidragsreglerna till Kulturutskottet för yttrande.” 

    

Deltar i debatten 

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

(M) samt Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet yttrar att frågan bör 

hanteras i samband med den utvärdering av bidragsreglerna som ska göras 

av förvaltning och förstärkt beredningsutskott i enlighet med nämndens 

beslut § 48 2022-02-15.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet yttrar att frågan bör hanteras i samband med den utvärdering 

av bidragsreglerna som ska göras av förvaltning och förstärkt 

beredningsutskott i enlighet med nämndens beslut § 48 2022-02-15. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 55 Dnr 2022-000055 009 

Uppdrag från nämnden 

 

Sammanfattning  

Föreligger inga uppdrag från nämnden.       

________________ 
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§ 56 Dnr 2022-000056 800 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet 

 

Sammanfattning  

Föreligger inget nytt att återrapportera.      

________________ 
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§ 57 Dnr 2022-000054 009 

Information från förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Kirsti Emaus, enhetschef Kulturcentrum, informerar om att  

- nya utställningar är på gång 

- rekrytering av efterträdare pågår   

- projektet Katalysatorn är slutrapporterat. 

Therese Emilsson Persson, bibliotekschef, informerar om 

- att bussen rullar på och är mycket uppskattad. Projektmedel 

finansierar. Har fått ersätta biblioteket i Bräkne-Hoby. Vet ännu ej 

om möjligheterna att öppna efter årsskiftet. 

- programverksamhet t.ex. under höstlovsveckan. 

 

Ordförande Jesper Rehn (L) lämnar information från föreningskoordinator 

Peter Parnfelt:   

- kulturverksamhetsbidragen - det har sökts mindre pengar men det är 

en förening till som sökt jämfört med tidigare år. 

- kommande föreningsträffar – 15 november för idrotts- och 

friluftsföreningar samt 17 november för kultur-, samhälls- och 

hembygdsföreningar. Förtroendevalda från nämnd och utskott är 

välkomna. 

     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Kranislav Miletic 

(S) och Helene Fogelberg (M). 

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.      
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Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 
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§ 58 Dnr 2022-000053 009 

Övriga frågor  

 

Sammanfattning  

Ordförande Jesper Rehn (L) lyfter fråga om möte med Ronneby Folkteater 

efter den dialog och diskussion som har varit. Nämndens presidium, 

kulturutskottet samt föreningens styrelse bör kallas till ett sådant möte.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Kranislav Miletic 

(S) och Helene Fogelberg (M). 

 

      

Beslut 

Kulturutskottet ger ordförande Jesper Rehn (L) i uppdrag att kalla till möte 

med Ronneby Folkteaters styrelse, nämndens presidium samt ledamöterna i 

kulturutskottet. 

________________ 

Exp: 

Jesper Rehn (L) 

 


