
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(14) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 
Plats och tid Listerbysalen/Digitalt via Teams, kl. 08:15-10.30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Kranislav Miletic (S) 

Justeringens plats och tid Digitalt 2021-05-06 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 23-28 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 
Jesper Rehn (L) 

 

 Justerare 

  

 
Kranislav Miletic (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kulturutskottet 

Sammanträdesdatum 2021-05-04 

Datum då anslaget sätts upp 2021-05-07   

Datum då anslaget tas ned 2021-05-28 

Förvaringsplats för protokollet Stadshuset, kommunledningsförvaltningen 
 

Underskrift 

  

 
Anna-Karin Sonesson 

 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(14) 
2021-05-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Jesper Rehn (L), Ordförande 
Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande 
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Kristina Eklund, kvalitetsutvecklare, § 25 
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§ 23 Dnr 2021-000074 009 

Val av justerare och tid för justering  

 

Beslut 

Kranislav Miletic (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 

Justering sker digitalt torsdagen den 6 maj. 

________________ 
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§ 24 Dnr 2021-000246 800 

Bidrag till Studieorganisationer 2021  

 

Sammanfattning  

Studieorganisationer som har verksamhet i Ronneby kommun ansöker 

årligen om bidrag för föregående år. 

Teknik, - fritid och kulturnämnden har i budget för 2021 ett tillgänglighet 

anslag om 1 100 000 kr. I Kommunens nya bidragsregler står att nämnden 

ska främja stöd till studieförbund. 

Staten beslutade om nya villkor och fördelningskriterier för statsbidrag till 

studieförbunden. Det nya bidragssystemet började gälla den 1 januari 2017. 

I Ronneby kommuns nya bidragsregler som beslutades av 

Kommunfullmäktige (KF 2020-09-24§214) och har börjat att gälla from 1 

januari 2021, framkommit det nya bidragsfördelningssystemet. 

Allt för att undvika dubbelarbete för förvaltningen och studieförbunden samt 

att förenkla administrationen. 

De kommunala anslagen fördelas på följande sätt av det tillgängliga 

anslaget: 

- tillgänglighetsbidrag 8 procent 

- studiecirkelverksamhet 65 procent 

- annan folkbildningsverksamhet 16 procent 

- kulturprogram 11 procent 

 

Som underlag för fördelningen av alla delarna används det senast kända 

verksamhetsåret.      

Bedömning 

I samråd med Folkbildningsrådet har vi kommit fram till att bidraget ska 

byggas på föregående års verksamhet. Motiveringen till det är att förhindra 

att organisationer börja att jaga timmar under pågående pandemin samt 

smittspridning som eventuell konsekvens. 

 

Frågan har diskuterats med ett par grannkommuner i länet, Olofström 

kommun samt Karlskrona kommun och de hade samma resonemang. 
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Därför råder ett undantag för 2021att 2019 års verksamhetsvolymer ska ligga 

till grund för 2021 års fördelning av kommunbidrag till studieförbunden i 

Ronneby kommun med hänsyn till Coronakrisen. 

 

 

Studieförbunden nedan ansökt om årliga bidraget hos Ronneby kommun: 

 

Studieförbundet Bilda Sydöst 

Studieförbundet Vuxenskolan 

Medborgarskolan Region Öst 

Studieförbundet NBV Syd 

Studieförbundet ABF Blekinge 

Kulturens Bildningsverksamhet 

Folkuniversitet  

Studiefrämjande Skåne- Blekinge      

Förslag till beslut 

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

kulturnämnden att bevilja bidrag enligt bifogad tabell: 

 

Budget                    1 100 000 kr 

Förslag till bidrag     -985 067 kr 
Totalt                           + 114 933 kr  

 

 

     

Sökande Förslag baserad på 2019 

Studieförbundet Bilda Sydöst 11 400 

Studieförbundet Vuxenskolan 236 641 

Medborgarskolan Region Öst 39 844 

Studieförbundet NBV Syd 63 759 

Studieförbundet ABF Blekinge 434 005 

Kulturens Bildningsverksamhet 8 181 

Folkuniversitet 34077 

Studiefrämjandet Skåne Sydöst 157160 

Summa  985 067 kr  
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Deltar i debatten 

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

(S) samt Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag att 

beräkningen görs enligt det nya bidragssystemet men med utgångspunkt i 

2019 års verksamhet.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kulturutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Ärendet återremitteras med uppdrag att beräkningen görs enligt det nya 

bidragssystemet men med utgångspunkt i 2019 års verksamhet. 

________________ 

Exp: 

Shirin Sahebjamee 
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§ 25 Dnr 2021-000253 800 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

Vid kulturutskottets sammanträde 2021-04-06 § 20 fattades följande beslut:  

”Ordförande Jesper Rehn (L) får i uppdrag att ta kontakt med lämpliga 

personer i museum- och kulturcentrumfrågan och att han därefter bjuder in 

någon eller några av dessa till nästa kulturutskott.” 

 

Följande personer är inbjudna till dagens möte: 

Projektledare Anders Engblom, mark- och exploateringschef Anna Hinseäng 

samt förvaltningschef Anders Karlsson som ersätts av kvalitetsutvecklare 

Kristina Eklund. 

De inbjudna informerar samt svarar på kulturutskottets frågor. 

Anna Hinseäng redovisar senaste beslutet från kommunstyrelsens 

arbetsutskott 2021-04-26 § 189: 

”Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att: 

1. Ta fram en övergripande plan för området, kulturcentrum med sockerbruk, 

inkluderat ett eventuellt museum på denna plats. 

2. En komplett åtgärdsplan för Kulturcentrum i sin helhet tas fram. Den ska 

innehålla en noggrann beskrivning och analys av kostnaderna för att få 

Kulturcentrum i ett funktionsdugligt användningsskick.” 

Uppdrag 2 är direkt riktat till mark- och exploateringsenheten (MEX). I 

uppdrag 1 är flera inblandade och Anna sammankallar. 

Förhoppningen är att uppdraget om själva byggnaden kan redovisas i 

augusti/september medan det större uppdraget beräknas ta hela hösten. 

 

Anders Engblom redovisar att han ser en fördel i om hela området med 

kulturcentrum, sockerbruket, vattenverket, brandstation och parkeringsytor 

analyseras av en arkitektfirma med erfarenhet från liknande uppdrag. 

Styrkorna i de verksamheter som redan finns i området, t ex kulturcentrum 

som utställningshall bör utnyttjas och inte äventyras. 

Han informerar även bl a om att bergrummet bredvid brandstationen 

dokumenteras med fotografier samt genom 3D-teknik.      
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Deltar i debatten 

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

(S) samt Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen tas till protokollet samt 

att hans uppdrag förklaras avrapporterat.       

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kulturutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet och förklarar uppdraget 

till utskottets ordförande som avrapporterat. 

________________ 

Exp: 
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§ 26 Dnr 2021-000075 009 

Uppdrag från nämnden 

 

Sammanfattning  

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutade 2021-03-23 om följande 

uppdrag till kulturutskottet: 

 

§ 57 Interpellation från Peter Bowin (V) ställd till Teknik- fritid och 

kulturnämndens ordförande Anders Bromèe angående 

Nyttjanderättsobjekt/Minnessakerna i Silverforsens kaffestuga- Inventering 

av föremål i Silverforsens kaffestuga  

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden noterar informationen från kulturutskottet 

till protokollet. Nämnden utgår från att kulturutskottet arbetar vidare med 

frågan och håller nämnden uppdaterad. 

Uppdraget bevakas och läggs in i ett större arbete om föremålsmagasin. 

ABRI vill ha hyra för förråd i Kockumsområdet samt för modelladan. I 

förrådet i Kockumsområdet finns föremål som både tillhör Ronneby musei- 

och hembygdsförening och Ronneby kommun. 

 

§58 Vision för Gamla teatern 

Beslut 

Teknik- fritid- och kulturnämnden beslutar att gå vidare med förstudien. 

Förvaltningen tillsammans med kulturutskottet får i uppdrag leta arbetet. 

Förstudien är inte inledd utan förvaltningen arbetar med en strategi för 

förstudiearbetet. 

    

Deltar i debatten 

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

(S) samt Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

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

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kulturutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 27 Dnr 2021-000156 009 

Information från förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om att ett första möte 

har hållits angående biblioteksbussen som egentligen är en lätt lastbil. Först 

ska fordonet tillverkas och sedan ska en firma inreda den. Leverans om ca 1 

år. Biblioteksbilen kommer att påverka arbetet och därmed ska en risk- och 

konsekvensbedömning göras tillsammans med facklig företrädare och 

skyddsombud. Då mycket fortfarande är oklart så kommer denna att göras 

efter sommaren.  Arbete med planeringen av programverksamheten för 

hösten pågår. Biblioteket i Ronneby är det enda i länet som har öppet. Man 

har inga problem med att hålla gränsen om max 20 personer i lokalen och det 

är säkert för både besökare och personal.  

Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om att på kansliet pågår 

arbete med tertial1-uppföljning samt arbete inför budget 2022.  

En sjukskrivning ökar trycket på övriga i personalen och påverkar arbetet 

kopplat till verksamhetens anläggningar. Arbetet med verksamhetsbidragen 

fortsätter. Avtal kopplat till spår och leder är klart. Avtal om badplatserna 

ska vara klart 15 maj. Avtal med tennisklubben samt Ronneby OK 

(Karlsnäsgården) är också på gång. 

Fritidsgårdarna har utomhusaktiviteter för ett begränsat antal besökare. 

Planering pågår för aktiviteter under sommaren. Bidragsmöjlighet för 

smittfria lovaktiviteter öppnar för ansökningar i slutet av maj. 

Kulturchef Kirsti Emaus informerar om arbetet på kulturcentrum och i 

konstförrådet på Vidablick. Några föremål är flyttade till kommunarkivet i 

Bräkne-Hoby. På kulturcentrum planeras förbättringar av verkstäderna och 

ansökan om gästbostad i Massmanska kvarnen är inlämnad. Utställningarna 

har öppet och har förvånansvärt många besökare kanske tack vare utökad 

digital marknadsföring.  

      

Deltar i debatten 

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

(S) samt Kranislav Miletic (S). 
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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 noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 28 Dnr 2021-000076 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Jesper Rehn (L) informerar om två ärenden som kommer att vara 

med på utskottets möte i juni. Siri Irskog kommer och informerar om ett 

delprojekt inom det större museumprojektet. Det kommer även att bli ett 

ärende om återbetalning av bidragsmedel. 

Ledamot Martin Johansson (S) lyfter intresse för att besöka bergrummet 

intill brandstationen som projektledare Anders Engblom berättade om 

kopplat till plats för framtida museum. Han tar kontakt med Anders Engblom 

för kulturutskottets räkning.      

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att 

kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar övriga frågor till protokollet. 

________________ 

Exp: 

 


