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Sammanträdesdatum

2019-12-10
Kulturutskottet
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 09:00 – 11:45

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Kranislav Miletic (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kanslienheten 2019-12-17 kl 14:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna-Karin Sonesson
Ordförande

Jesper Rehn (L)
Justerare

Kranislav Miletic (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Beslutsinstans

Kulturutskottet

Sammanträdesdatum

2019-12-10

Datum då anslaget sätts upp

2019-12-17

Datum då anslaget tas ned

2020-01-08

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet

Underskrift

Anna-Karin Sonesson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 46-52
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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
Peter Jansson (SD)
Martin Johansson (S)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Thomas Andersson, fritid- och kulturchef
Kirsti Emaus, enhetschef Kulturcentrum
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef
Anna-Karin Sonesson, kanslichef
Angelica Coleman, bitr näringslivschef § 48

Övriga

Från Teater Kontur:
Astrid Selling, §§ 46-47
Margareta Skantze, §§ 46-47
Viktoria Rosén, §§ 46-47
Aliene Nijsingh, §§ 46-47
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Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 2019-000092 006

Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet
2019

Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kranislav Miletic (S) utses till
justerare.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att utse Kranislav Miletic (S) att, jämte ordföranden,
justera dagens protokoll. Justering sker tisdag 17 december kl 14.00.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 2019-000144 009

Information från Teater Kontur
Sammanfattning
Astrid Selling, Margareta Skantze, Viktoria Rosén och Aliene Nijingh
presenterar sig själva och Teater Kontur. Bildspel från arbetet med pjäsen
Kung Byxlös visas liksom bildspel från pjäsen Den olycklige danske
prinsen. Margareta Skantze berättar även kort om sina böcker Drottning
Margaretas historia (2015) samt Där brast ett ädelt hjärta – Kung Kristian II
och hans värld (2019).
Teatern ville träffa kulturutskottet för att mötas och finna former för att
kunna göra något liknande som gjordes i och med Kung byxlös, fast kanske
något mindre. Tanken är att utgå från den lokala historian och kanske senare
utvidga det och växla upp med EU-medel.
Ledamöterna i kulturutskottet ställer frågor och diskuterar
samarbetsmöjligheter.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S) och Helene Fogelberg (M).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet
och att han får i uppdrag av utskottet att fortsätta diskussionen med gruppen.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet samt att ge
ordförande Jesper Rehn i uppdrag att fortsätta diskussionen med Teater
Kontur.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 2019-000565 800

Information om BID
Sammanfattning
Biträdande näringslivschef Angelica Coleman informerar om arbetet med
BID (Business Improvement District). BID är en processmodell framtagen
av Svenska Stadskärnor som innebär arbete i sju steg och med fem
fokusområden; varumärke, utbud, platsen, tillgänglighet och trygghet.
Processen startade 2017 och har genomförs på initiativ av Ronneby
kommun, Ronneby Handel och Ronnebys fastighetsägare. Många personer
har deltagit i arbetet i grupper. En avsiktsförklaring är undertecknad för det
fortsatta arbetet som kommer att ske utifrån framtagen handlingsplan. Allt
framtaget material finns att nå via www.ronneby.se/BID

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S) och Helene Fogelberg (M).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 2019-000555 000

Genomgång av kommunens kulturlokaler
Sammanfattning
Fritid- och kulturchef Thomas Andersson tillsammans med kulturcentrums
chef Kirsti Emaus lämnar information med utgångpunkt i utskickad lista med
kulturlokaler och avtal som finns för dessa.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att justera
samt komplettera listan, att kulturutskottet framöver för en diskussion om
hur hyreskostnaden ska regleras för föreningar som har avtal med Ronneby
kommun samt att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att förvaltningen får i uppdrag att justera samt
komplettera listan, att kulturutskottet framöver för en diskussion om hur
hyreskostnaden ska regleras för föreningar som har avtal med Ronneby
kommun samt att informationen noteras till protokollet.
________________
Exp:
Shirin Sahebjamee, handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 2019-000385 889

Biblioteksplan för Ronneby kommun
Sammanfattning
I samband med sammanträdet 2019-10-23 genomfördes en workshop för
framtagandet av ny biblioteksplan under ledning av bibliotekschefen.
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om läget i processen
och tar emot inspel från ledamöterna.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S) och Helene Fogelberg (M).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att vid nästa sammanträde genomförs en
ny workshop med utgångspunkt i förslag som tas fram av bibliotekschefen.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att vid nästa sammanträde, 2020-02-04 genomföra
en ny workshop med utgångspunkt i förslag som tas fram av
bibliotekschefen.
________________
Exp:
Therese Emilsson Persson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 2019-000335 860

Uppdrag från nämnden
Sammanfattning
Inga nya ärenden eller uppdrag har överlämnats till utskottet från teknik-,
fritid- och kulturnämnden.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 2019-000095 009

Övrigt - Kulturutskottet 2019
Sammanfattning
Verksamhetschef Thomas Andersson informerar om
möte som hållits med Anders Engblom och Siiri Irskog, c/o Kallvattenkuren
dvs projektkontoret för nytt museum i Ronneby. De är intresserade av dialog
med kulturutskottet om t ex vad utskottets roll kommer att vara i detta
sammanhang,
möte även med Björn O Svensson om avtal avseende kulturfastigheter samt
diskuterat åtagande i samband med nytt museum och
bemanningen med anledning av hans pensionsavgång.
Han tackar vidare utskottet för ett trevligt samarbete med kulturutskottet.
Kulturutskottet tackar också Thomas för ett gott samarbete och välkomnar
Kirsti Emaus och Therese Emilsson Persson till utskottet.
Enhetschef för Kulturcentrum Kirsti Emaus informerar om att nästa
invigning av utställning på Kulturcentrum, enligt den lista som tillsänts
kulturutskottet, är 25 januari kl 13.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S), Helene Fogelberg (M), Peter Jansson (SD) samt Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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