
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(11) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-26 
 

 

  
 
Plats och tid Ronnebysalen, kl. 10:00-12.00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Kranislav Miletic (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, 2019-02-26 kl 16.00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-5 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 
Jesper Rehn 

 

 Justerare 

  

 
Kranislav Miletic 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kulturutskottet 

Sammanträdesdatum 2019-02-26 

Datum då anslaget sätts upp 2019-02-27   

Datum då anslaget tas ned 2019-03-21 

Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsförvaltningen 
 

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 Förvaltningschef Anders Karlsson, verksamhetschef Thomas Andersson, samordnings- 
och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson 

Övriga  
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§ 1 Dnr 2019-000092 006 

Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet 
2019 

 

Sammanfattning  

Det är brukligt att ordföranden samt en ledamot från oppositionen justerar 

protokollet. Justering bör ske senast 2019-02-27 på förmiddagen med tanke 

på utskick till nämndens beredningsutskott.  

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslås besluta att utse ordföranden samt en ledamot från 

oppositionen att justera protokollet för sammanträdet 2019-02-26 samt att 

fastställa tid och plats för justering.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt ledamot Kranislav Miletic 

(S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att 2:e vice ordförande Kranislav Miletic 

utses att justera dagens protokoll samt att justering sker idag kl 16.00.      

Propositionsordning 

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

finner att utskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att utse Kranislav Miletic (S) till justerare. 

Justering sker 2019-02-26 kl 16.00. 

________________ 

Exp: 
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§ 2 Dnr 2019-000019 001 

Samarbetsplan- Ronneby Folkteater 2019 

 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 2019-01-31 § 12 

Sammanfattning  

Upprättad samarbetsplan mellan tidigare Fritid- och kulturnämnden och 

föreningen Ronneby Folkteater behöver revideras och godkännas för 2019. 

Samarbetsplanen reglerar föreningens och kommunens åtaganden avseende 

verksamhet i Gamla Folkteatern i fastigheten Frida 4. Kommunens åtagande 

enligt förslag på samarbetsplan avser ett lokalbidrag motsvarande 

hyreskostnad för lokaler i fastigheten Frida 4 samt ett verksamhetsbidrag på 

539 000 kronor. Årshyra för 2018 utgjorde  

374 726 kronor vilken kan komma att revideras för 2019.  

Bedömning 

I förslag på samarbetsplan har vissa punkter förtydligats och reviderats. 

Revideringen har skett i dialog med Ronneby Folkteater samt kommunjurist. 

 

Punkt 3.3 avseende utbetalning är reviderad. Förslag är att dela upp 

utbetalningen i två omgångar. Den första delutbetalningen sker efter att 

samarbetsplanen är godkänd i nämnd och undertecknad. Det för att undvika 

eventuella likviditetsproblem för föreningen i början på året. Föreningen har 

av ekonomiska skäl ansökt om förskott föregående år samt för 2019. Den 

andra delutbetalningen sker efter det att föreningen har inkommit med 

redovisning av föregående års bidrag samt lämnat in handlingar i enlighet 

med fastställda bidragsbestämmelser. Av den anledningen är även punkt 5 

reviderad. 

 

Nivå på verksamhetsbidrag i förslag på samarbetsplan är samma som det 

belopp som beviljades för 2017 och 2018.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturnämnden godkänner förslag på samarbetsplan för 

2019 mellan Teknik-, fritid och kulturnämnden och Ronneby Folkteater.  
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Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden remitterar ärendet till kulturutskottet för 

yttrande innan beslut tas i nämnden. 

 

Verksamhetschef Thomas Andersson redogör för bakgrunden och svarar på 

frågor. 

Deltar i debatten 

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

(S), Helene Fogelberg (M) samt Martin Johansson (S). 

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänstepersonsförslaget och att 

kulturutskottet beslutar att föreslå nämnden att godkänna samarbetsplanen 

2019 mellan teknik-, fritid och kulturnämnden och Ronneby Folkteater.       

Propositionsordning 

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

finner att utskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att föreslå nämnden att godkänna samarbetsplanen 

2019 mellan teknik-, fritid och kulturnämnden och Ronneby Folkteater. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 3 Dnr 2019-000093 003 

Kulturutskottets uppdrag 

 

Sammanfattning  

Ledamöterna i utskottet tar med bl a utgångspunkt i Kulturstrategin, antagen 

av fritid- och kulturnämnden 2018-12-11, fram ett förslag till hur 

kulturutskottets uppdrag kan se ut.  

Deltar i debatten 

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

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

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att utskottet föreslår teknik-, fritid- och 

kulturnämnden besluta om ett uppdrag i enlighet med diskussionen i 

utskottet enligt följande: 

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 

      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kulturutskottet beslutar att föreslå teknik-, fritid- och kulturnämnden att 

kulturutskottet ges följande uppdrag: 

 

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 

 

 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 
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§ 4 Dnr 2019-000094 006 

Sammanträdesplan för Kulturutskottet 2019 

 

Sammanfattning  

Förslag till sammanträdestider för Kulturutskottet 2019: 

19 mar kl. 09:00 Kallingesalen                                 

17 apr kl. 09:00 Eringsbodasalen 

21 maj   kl. 09:00 Ronnebysalen 

17 jun       kl. 09:00 Hobysalen 

20 aug  kl. 09:00 Backarydssalen 

19 sep kl. 09:00 Eringsbodasalen 

21 okt         kl. 09:00 Hobysalen 

14 nov  kl. 09:00 Eringsbodasalen 

10 dec kl. 09:00 Backarydssalen 

      

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslås besluta att fastställa ovanstående sammanträdestider 

för 2019.  

Deltar i debatten 

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

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till sammanträdestider 

samt att nämndsekreteraren får i uppdrag att undersöka om det är möjligt att 

vid några tillfällen ha sammanträden på Kulturcentrum och/eller 

stadsbiblioteket.     

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kulturutskottet beslutar att fastställa ovanstående sammanträdestider för 

2019 och att ge nämndsekreteraren i uppdrag att undersöka om det är möjligt 

att vid några tillfällen ha sammanträden på Kulturcentrum och/eller 

stadsbiblioteket. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 

Kopieringscentralen, Ronny Byström 
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§ 5 Dnr 2019-000095 009 

Övrigt - Kulturutskottet 2019 

 

Sammanfattning  

Frågan om hur dialogen mellan utskottet och nämnden diskuteras.     

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) att kulturutskottet beslutar att föreslå teknik-, 

fritid och kulturnämnden att utskottet får en fast punkt, Information från 

kulturutskottet, vid nämndssammanträdena.   

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att föreslå teknik-, fritid och kulturnämnden att 

utskottet får en fast punkt, Information från kulturutskottet, vid 

nämndssammanträdena. 

 ________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

 


