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§ 48

Dnr 2020-000064 006

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kranislav Miletic (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justering sker den 12 oktober 2020 kl. 13.00.
________________
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§ 49

Dnr 2020-000348 800

Vision för Gamla teatern
Sammanfattning
Dialogmöten med kulturskolan och lokala föreningar hölls 28 och 29
september. Kulturutskottets ordförande kunde där presentera utskottets
visioner.
Jimmy Juhlin från Blekinge Museum har bjudits in att delta vid dagens
kulturutskott men hade tyvärr inte möjlighet att medverka.
Vid dialogmötena lyftes flera synpunkter, önskemål finns om att möjliggöra
föreningsmöten och planeringsmöten på gamla teatern och att hyra in sig en
viss tid.
Vidare lyftes vikten av att inte bara bedriva amatörscenkonst på teatern.
Professionella scenkonstnärer skulle öka användningen av teatern dagtid och
skapa värdefulla möten mellan professionella och amatörer.
Intresse lyftes för att även bedriva andra verksamheter på teatern såsom dans
eller sömnad.
Samtliga deltagare ställde sig positiva till renovering av teatern och farhågor
lyftes om att Kulturstråket i Ronneby bryts ifall teatern inte hålls igång.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M),
Martin Johansson (S) och Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet ger ordföranden i
uppdrag att ta fram ett beslutsförslag till nästkommande kulturutskott för
vidare beslut i Teknik- fritid- och kulturnämnden i december 2020.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kulturutskottet beslutar att ge ordföranden i uppdrag att ta fram ett
beslutsförslag till nästkommande kulturutskott för vidare beslut i Teknikfritid- och kulturnämnden i december 2020.
________________
Exp:
Kulturutskottets ordförande, Jesper Rehn (L)
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson
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§ 50

Dnr 2020-000460 871

Presentation: Projekt Katalysatorn
Sammanfattning
Enhetschef Kirsti D Emaus och projektledare Torun Ekstrand föredrar
Projekt Katalysatorn.
Utdrag från Kommunstyrelsen 2017-01-31 § 51
I februari 2016 presenterades i Region Blekinges kultur- och fritidsnämnd en
önskan om att genom samarbete med Ronneby kommun utveckla
Kulturcentrum till ett regionalt centrum för samtida konst. I ärende §
20/2016 ställer sig fritid- och kulturnämnden positiv till Regionens
intentioner. I budget för 2016 finns formuleringen: ”Ronneby kommun ska
arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett
kulturutbud lockar till kulturturism”. På ett tematiskt kommunstyrelsemöte
den 24 maj föredrog Malena Sandgren på Region Blekinge mer i detalj hur
ett samarbete skulle kunna gestalta sig under en femårsperiod samt vilka
krav som ställs för att ge förutsättningar för ett förverkligande av ett väl
fungerande modernt regionalt centrum för samtida konst. En viktig
förutsättning är att en avsiktsförklaring undertecknas mellan Ronneby
kommun och Region Blekinge. Ett förslag till en avsiktsförklaring finns nu
framtaget för vidare hantering.

Avsiktsförklaring: Att skapa ett regionalt centrum för
samtida konst
Syfte och bakgrund
Den 18 februari 2016 presenterades i Region Blekinges kultur- och
fritidsnämnd en önskan om ett samarbete med Ronneby kommun att utveckla
Kulturcentrum i Ronneby till ett regionalt centrum för samtida konst.
Kulturcentrum i Ronneby är redan idag Blekinges största konsthall med
tillhörande verkstäder för konstnärlig verksamhet. För att möta kraven på
ett regionalt centrum för samtida konst är befintlig anläggning i behov av
uppgradering vad gäller bl.a. tillgänglighet, klimatanläggning och tekniska
lösningar. Med rätt satsningar har Kulturcentrum goda förutsättningar att
kunna fungera fullt ut som det regionala centrum som finns i Region
Blekinges utvecklingsplan.
Fritid- och kulturnämnden i Ronneby kommun vill enligt § 20 2016 i
samarbete med Region Blekinge arbeta för att utveckla Kulturcentrum enligt
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Region Blekinges intentioner. l budget för 2016 finns formuleringen:
"Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt
kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism"
l stort innebär en satsning enligt Region Blekinges utvecklingsplan att
Kulturcentrum:


Tar emot och arrangerar större utställningar och konstprojekt



Samarbetar med regionala, nationella och internationella
konstinstitutioner, projekt och aktörer



Utgör en aktiv resurs för regionala konstprojekt



Skapar möjligheter för externa och återvändande konstnärer att
tillfälligt verka och bo i kommunen enligt konceptet Artist's in
Residence.



Lockar konstnärer att bosätta sig i Blekinge



Möjliggör konstnärliga utbildningar



Skapar ett varierat, utmanande och attraktivt konstutbud för
kommunens invånare och besöksnäringen

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Kranislav Miletic (S) och
Martin Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet beslutar:
-

att förlägga nästa kulturutskott på Kulturcentrum

-

att presentationen även tas upp i Teknik- fritid- och kulturnämnden.

-

att i övrigt notera informationen till protokollet.

Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kulturutskottet beslutar:
-

att förlägga nästa kulturutskott på Kulturcentrum

-

att presentationen även tas upp i Teknik- fritid- och kulturnämnden.

- att i övrigt notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
Enhetschef, Kirsti D Emaus
Projektledare, Torun Ekstrand
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§ 51

Dnr 2020-000334 010

Lägesrapport Ronneby museum
Sammanfattning
Projektledare Anders Engblom informerar om projektet Ronneby Museum
och Gribshunden.
Ronneby kommun ska skapa förutsättningar för att det etableras ett museum.
Detta bygger på fyra pelare:


Fynd från Blekinge Museum



Infrastruktur från Ronneby kommun – troligen även garant för drift



Externa finansiärer



Lokalt och regionalt engagemang

Vad som skett år 2020


5000 besökare under sommaren



Samarbete med naturrum



Ny barnhörna



Möt arkeologin (vång)



Nationell uppmärksamhet – vetenskapsradions historia



Internationell uppmärksamhet- resultat från 2019 års dykningar,
kungens fisk.



Avtal med Lunds universitet och diskussioner om samarbete med
Linnéuniversitetet.



Initiativ till gymnasieutbildning med inriktning arkeologi



Föreläsningsserie annonserad – streamas över Facebook



Delprojekt platsutredning och berättelserna



Visionsskisser – är beställda



Vänföreningen ca 240 medlemmar

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S).
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Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet beslutar att notera
informationen till protokollet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Bilaga 1: 201006 Projekt Gribshunden
Exp:
Projektledare, Anders Engblom
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§ 52

Dnr 2020-000235 805

Föreningsbidrag 2020 Ronneby blåsorkester
Sammanfattning
Ronneby Blåsorkester söker verksamhetsbidrag på 44 000 kr som ska
arrangeras på flera sammankomster i Ronneby kommun så som Höstglöd,
advent och lucia.





















Budgeten för konserten
Utgifter
Arvoden och traktamenten
Lokal/Ljud och Ljus
Marknadsföring
Blommor, STIM, noter
Totalt
Intäkter
Entré
Medlemsavgifter
SFV bidrag
Totalt

50 000 kr
7 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
72 000 kr
10 000 kr
3 000 kr
15 000 kr
28 000 kr

Budgeten 2020
Utgifter
Marknadsföring
Lokalhyra
Resor
Blommor, STIM
Dirigentkostnad
Totalt

10 000 kr
10 000 kr
1 000 kr
5 000 kr
60 000 kr
103 000 kr

Intäkter
Biljetter
Bidrag från SFV
Medlemsavgifter
Totalt

20 000 kr
20 000 kr
3 000 kr
43 000 kr

Föreningen årsbudget anger utgifter på 103 000 kr och intäkter på 43 000 kr,
vilket ger ett underskott på 60 000 kr.
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Utdragsbestyrkande

12(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-06
Kulturutskottet

Bedömning
Ronneby Blåsorkester är en av få kvarvarande orkestrar i Sverige och har en
fin verksamhet enligt inlämnade verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
Föreningen har också ett bra samarbete med Ronneby Skolorkester.
Det är viktigt att en förening som ansöker om kommunbidrag har en
balanserad budget och ekonomi, därför ombeds föreningen att se över sin
ekonomi och verksamheten till nästa år.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik-, fritid och
kulturnämnden att bevilja Ronneby Blåsorkester ett verksamhetsbidrag på
44 000 kr.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och
Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet föreslår Teknik- fritidoch kulturnämnden besluta att bevilja Ronneby Blåsorkester ett
verksamhetsbidrag om 44 000 kr.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja
Ronneby Blåsorkester ett verksamhetsbidrag om 44 000 kr.
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
Handläggare, Shirin Sahebjamee
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson
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§ 53

Dnr 2020-000259 805

Föreningsbidrag 2020 - Förening Mångkulturellt
centrum
Sammanfattning
Föreningen Mångkulturellt centrum har skickat in en ansökan för
verksamhetsbidrag med 50 000 kr till projektet PULS.
PULS är en mötesplats som är öppen för alla. Föreningen satsar på musik,
studiecirklar, kulturarrangemang och mötesplatser.
Föreningen har flyttat ifrån föreningslokalen PULS för ALLA efter
sommaren 2020. Anledningen var att de inte fick igång mötesplatsen på ett
optimalt sätt.
Föreningen har fortsatt samarbete med idrottsrörelsen, etniska föreningar,
kulturföreningar, studieförbund för att främja mångkultur, inkludering,
delaktighet och gemenskap i Ronneby.
Bedömning
I projektbeskrivningen finns följande budget angiven:
Utgifter


Aktiviteter barn och unga



Aktiviteter gamla och ensamma 25 000 kr



Kulturaktiviteter

26 000 kr



Hyra PULS

30 000 kr



Drift PULS (el, sophämtning)

5 000 kr



Reseersättning

5 000 kr



Marknadsföring

5 000 kr



Övrigt

5 000 kr

Totalt

126 000 kr

Justerandes sign
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Intäkter







Överskott 2019
Uthyrning PLUS
Medlemsavgifter
Ronneby kommun
ABF Blekinge
Uppdrag åt föreningar
Totalt

36 000 kr
5 000 kr
10 000 kr
50 000 kr
20 000 kr
5 000 kr
126 000 kr

Studieförbundet ABF Blekinge har 2020, erhållit ett bidrag från Ronneby
kommun, med 434 581 kr i form av verksamhetsbidrag.
ABF Blekinges uppdrag från Ronneby kommun är att arrangera
studiecirklar, inte att dela ut bidrag.
Med de nya bidragsregler som kommer att träda i kraft från och med 2021,
framkommer tydligt att beviljat bidrag från kommunen inte ska finansiera
andra förningars verksamhet.
Därmed är 2020, det sista året som ABF Blekinge har möjlighet att
finansiera Mångkulturellt centrums verksamhet med det beviljade bidraget
från Ronneby kommun.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Teknik-, fritid och
kulturnämnden att bevilja ett verksamhetsbidrag med 50 000 kr till
Mångkulturellt centrum.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet föreslår Teknik- fritidoch kulturnämnden besluta att bevilja ett verksamhetsbidrag om 50 000 kr
till Mångkulturellt centrum.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden besluta att bevilja
ett verksamhetsbidrag om 50 000 kr till Mångkulturellt centrum
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
Handläggare, Shirin Sahebjamee
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson
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§ 54

Dnr 2020-000204 805

Föreningsbidrag 2020 Grupp 39
Sammanfattning
Föreningen Grupp 39 har lämnat in en ansökan för verksamhetsbidrag med
108 000 kr.
Grupp 39 är en kulturförening för kvinnor. Föreningen är öppen för alla och
målet är att skapa en mötesplan genom det gemensamma intresset för kultur
och hantverk.
Föreningen har väldigt bredd samarbete med Folkuniversitet och
tillsammans arrangeras föreläsningar, utställningar, kulturevenemang, olika
projekt och studiecirklar.
Budget för verksamheten
Utgifter


Arvode och traktamente
Folkuniversitet går in med lön för
anställda den dagliga verksamhet gällande studiecirklar



Arbetsgivaravgift



Resor

4 000 kr



Marknadsföring

1 000 kr



Kostnad i samband med utställningar

4 000 kr



Administrativa kostnader, internet och telefoni 15 000 kr



Material

12 000 kr

Totalt

36 000 kr

Folkuniversitet står för detta

Intäkter


Egna medel

6 971 kr



Medlemsavgift

1 900 kr

Totalt

8 871 kr
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Budget 2020
Utgifter


Arvode externa föreläsare



Arbetsgivaravgift externa ledare

6 400 kr



Resor externa föreläsare

1 000 kr



Traktamente externa föreläsare

1 600 kr



Programblad

1 000 kr



Blommor avtackning externa föreläsare



Material till workshop med externa ledare

2 000 kr



Tolkkostnader under externa föreläsningar

3 500 kr



Resekostnader för studieresor kvinnor grupp 39 4 000 kr



Kostnader för utställningar(Cirkelledare Enisa Mednolucanin arvode som
finansieras av AF och Folkuniversitet)
4 000 kr



Inköp av datorer



Administrativa kostnader

4 000 kr



Internet och mobil

6 000 kr



Material till de dagliga verksamheten

12 000 kr



Hyra Slöjdhuset

12 000 kr



Förbrukningsmaterial
Totalt

20 000 kr

300 kr

60 000 kr

5 000 kr
142 800 kr

Intäkter


Medlemsavgifter



Försäljning av hantverk
Totalt

1 900 kr
ca: 3 000 kr
4 900 kr

Föreningen årsbudget anger utgifter på 142 800 kr och intäkter på 4 900 kr
och ett underskott på 137 900 kr.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

18(23)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-06
Kulturutskottet

Bedömning
Föreningen Grupp 39 bör se över verksamheten så att intäkterna kan öka i
förhållande med bidragsdelen.
Föreningens budget- och ekonomi bör också utvecklas och preciseras. Det
ska framgå tydligt vad som är Folkuniversitets del.
Det är dock viktigt att en förening som vill ha kommunbidrag har en budget
och ekonomi i balans, därför ombeds föreningen se över ekonomin och
verksamhetsplaner till nästa år.
Förslag till beslut
Teknik-, fritid och kulturförvaltningen förslår Teknik-, fritid och
kulturnämnden att bevilja ett verksamhetsbidrag på 36 000 kr enligt angivna
uppgifter i redovisade budgeten för verksamheten 2020.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet beslutar att bevilja
Föreningen Grupp 39 ett verksamhetsbidrag om 36 000 kr enligt angivna
uppgifter i redovisad budget för verksamheten 2020.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att bevilja Föreningen Grupp 39 ett
verksamhetsbidrag om 36 000 kr enligt angivna uppgifter i redovisad budget
för verksamheten 2020.
________________
Exp:
Föreningen Grupp 39
Handläggare, Shirin Sahebjamee
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson
Teknik- fritid- och kulturnämnden för kännedom
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§ 55

Dnr 2020-000421 800

Sammanträdesdatum för kulturutskottet 2021
Sammanfattning
Förslag till sammanträdestider föreligger enligt följande:
2021-02-02
2021-03-02
2021-04-06
2021-05-04
2021-06-01
2021-09-07
2021-10-05
2021-11-02
2021-12-07
Sammanträdena föreslås börja kl. 08.00 och äga rum i Listerbysalen.
Förslag till beslut
Kulturutskottet föreslås besluta att anta förslaget till sammanträdestider år
2021 enligt ovan.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kulturutskottet beslutar om följande sammanträdestider för 2020:
2021-02-02
2021-03-02
2021-04-06
2021-05-04
2021-06-01
2021-09-07
2021-10-05
2021-11-02
2021-12-07

Sammanträdena kommer att börja kl. 08.00 och äga rum i Listerbysalen
________________
Exp:
Kulturutskottet
Teknik- fritid- och kulturförvaltningen
Kanslienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-06
Kulturutskottet

§ 56

Dnr 2019-000335 860

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-10-06
Kulturutskottet

§ 57

Dnr 2020-000065 009

Övrigt
Sammanfattning
Ordförande Jesper Rehn (L) lyfter fråga om utskottet önskar genomgång av
platsutredningen kring Ronneby Museum vid nästa sammanträde.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet beslutar att bjuda in
Stadsarkitekt Peter Robertsson för att föredra platsutredningen kring
Ronneby Museum till Kulturutskottet den 3 november.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att bjuda in Stadsarkitekt Peter Robertsson för att
föredra platsutredningen kring Ronneby Museum till Kulturutskottet den 3
november.
________________
Exp:
Stadsarkitekt, Peter Robertsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Gustaf Vasa var aldrig kung
I

Blekinge

2024-tO-06

Gribshunden sjönk i Danmark.
500 år senare återupptäcktes skeppet
iSverige

och under hela tiden fanns det
Blekinge!

Ronneby kommun ska inte ensamt
bygga ett museum
Ronnebv kommun ska skaoa eller ee
förutsättningarna för att d'et etablöras
ett museum

i

Fyra grundpelare för etableringen
. Fynd från Blekinge museum
. lnfrastruktur från Ronneby kommun
Antagligen även garant för driften
. Extern finansiär

. Lokalt och regionalt engagemang

Gribshunden kommer att hamna på ett
museum

Skilj på
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KaLlvattenkuren

Ronneby
Karlskrona - Stockholm - Köpenhamn?
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Vad som skett år 2020
.

.
.

5000 bes6l unde. lonmaren

Srmarbelemcd Natu(um' rkatlielt
Ny bårnh6.ne

' N.tlon€ll uppmir&3åmhet - vel.nlkaplaedion hlrloda
. lnlernåtionclt uppmärtemhet - Rerull.t från 2019 åE dylf,ing.t ' !g{Xg!:l!:!

.

.

Förelåsingagerie annon*.åd - strcrnåB&e. Fåceb@k
Delp.ojekt plaiiutredning o.h b€rålt€lsern.

. Vislonrrlir*r - å. be{ålldå
. Vånldreningea c. 240 medlemm.r

Att göra -

På gång

. Stårka bilden på soclala medier

.

Kontakter som tagits under sommaren

Forma en Body/paaaply som manifestera, samarbetet och den
gemensammä ambitionen-

. UtställninB i Washington

19 maj ?

. Affärsplan - vad är det värt i pengar och goodwill för Ronneby

. Utreda

bolagsblldninB - avlastå kommunen en börda

. Samarbete med

IKEA med

flera?

. €tablera advisory board och ett betäftärråd

-

Sikta på något exceptionellt
en ikonbyggnad det förtjänar Gribshunden

Kom inte till en finansiär med något som är

Tack!

enkelt eller realistiskt
Ni måste väcka känslor och förundran
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