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§ 1 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 den 9 februari 2021. 
________________ 
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§ 2 Dnr 2020-000576 193 

Interpellation från Peter Bowin (V) ställd till Teknik- 
fritid och kulturnämndens ordförande Anders Bromèe 
angående Nyttjanderättsobjekt/Minnessakerna i 
Silverforsens kaffestuga 
 

Sammanfattning  
Peter Bowin (V) lämnade vid sammanträdet 2020-09-24 följande 
interpellation ställd till teknik-fritid- och kulturnämndens ordförande Anders 
Bromée (M): 
Efter påpekande från Vänsterpartiet efter försäljningen av Silverforsen 
gjordes en inventering (tidigare Rebeckas inventarier som skänktes i 
samband med hennes frånfälle) av de saker som fanns i Silverforsens 
kaffestuga, bestående av 104 föremål, som efter inventeringen benämndes 
nyttjanderättsobjekt och minnessaker.  
I ett skriftligt avtal mellan Ronneby kommun och köparen av anläggningen 
(från Wikipedia: År 2011 sålde Ronneby kommun stugan till en privatperson 
som driver verksamheten vidare i Rebecka Svenssons anda.) benämns 
minnessaker och möbler enligt inventarielistan som nyttjanderättsobjekt med 
diverse statuter (t.ex.6:1 Minnessakerna ska hållas i vårdat skick) och där 
särskilt punkt 9 om hävning av avtalet är värd att beakta.  
Eftersom villkoren för utlåningen av minnessakerna inte pågår i den anda 
som rådde vid upprättandet av avtalet och det inte har pågått någon offentlig 
verksamhet där på nästan tre år kanske punkt 9 i avtalet ska studeras av 
lämplig verksamhet och tjänsteman på uppdrag av nämnden?  
Det finns också en mejlväxling med dåvarande kulturchef Lena Brorsdotter 
och kommunens ledning och förvaltning där hon skriver ”Tidigare fanns 
enstaka, ofullständiga kopior i en pärm i stugan. Jag har kollat med 
kommunens arkivarie och med Björn O Svensson. Breven finns inte i 
kommunens arkiv eller hos Musei- och hembygdsföreningen”.  
Är det på detta sätt vi ska hantera de saker som skänkts av 
kulturpersonligheter boende eller verkande i kommunen?  
Tänker Teknik- Fritid- och Kulturnämnden göra något åt ovan beskrivna 
situation? Hur ska vi hantera de kulturföremål vi har i ett vidare perspektiv? 
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Anders Bromée (M) lämnar följande svar på interpellationen: 
1. Minnessaker i Silverforsens kaffestuga. 
Undertecknad har tillsammans med förvaltningens tjänstemän tagit del av 
befintliga avtal och dokument kring dessa samt haft ett samtal med 
nuvarande ägare till fastigheten Onyxen 5,6 och 7 och tillika avtalspart i 
gällande nyttjanderättsavtal.  
Beträffande själva nyttjanderättsavtalet kan följande nämnas:  
Nyttjanderättsavtal 2012-09-24  
Detta avser div minnessaker, möbler mm enligt inventarielista. Avtals gäller 
till att börja med t o m 2016-12-31 och därefter 1 år i taget med 6 månaders 
uppsägningstid.  
Syftet är att minnessakerna skall användas som inventarier av 
nyttjanderättsinnehavaren. Dessa får inte flyttas eller lånas ut utan 
kommunens skriftliga samtycke. Inget mer specifikt anges i avtalet.  
Kommunen har rätt att genomföra besiktningar av minnessakerna vilka skall 
hållas i vårdat skick.  
Avtal kan hävas på 30 dagar om part i väsentlig grad inte utför sina 
åligganden och rättar inom 30 dagar efter skriftlig erinran.  
Jag har dock inte kunnat finna i avtal huruvida det är ett krav att bedriva 
någon särskild verksamhet eller någon särskild anda. 
Inte heller i själva köpeavtalet för fastigheten kan jag finna några krav på hur 
inventarierna skall användas.  
Vid samtal med nyttjanderättsinnehavaren Magnus Martinsson säger han att 
inventarierna vårdas väl men att ingen kontinuerlig verksamhet bedrivs i 
Kaffestugan. Dock är det så, säger Martinsson, att det emellanåt kommer 
grupper från tillexempel Folkhögskolan och studerar handlingar etc som 
ingår i avtalet. Han menar att denna form av verksamhet kan utvidgas bl a 
tillsammans med Ronneby kommun.  
Hur dessa inventarier skall hanteras i framtiden har undertecknad inget svar 
på idag med min avsikt är att låta Kulturutskottet utreda denna frågan 
tillsammans med ansvariga tjänstemän och återkomma i frågan. 
2. På Peter Bowins (V) fråga hur skall hantera Ronneby kommuns 
kulturföremål i ett övergripande perspektiv har jag inhämtat ett yttrande från 
verksamheten för dessa frågor bil 1. Jag avser i denna fråga låta 
kulturutskottet hantera detta vidare.      

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 uppdra åt förvaltningen att inventera vilka 
föremål som finns i kaffestugan och utreda skicket på föremålen. 

• Kulturutskottets uppfattning är att det är av stor vikt att Ronneby 
kommuns kulturföremål finns samlade i ett föremålsmagasin.  

• Kulturutskottet ämnar att längre fram ge förvaltningen i uppdrag att 
se närmare på förutsättningarna för ett föremålsmagasin, 
diskussionen bör ske parallellt med planeringen för Ronneby 
museum.     

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

Beslut 
• Kulturutskottet beslutar att uppdra åt förvaltningen att inventera vilka 

föremål som finns i kaffestugan och utreda skicket på föremålen.  

• Kulturutskottets uppfattning är att det är av stor vikt att Ronneby 
kommuns kulturföremål finns samlade i ett föremålsmagasin.  

• Kulturutskottet ämnar att längre fram ge förvaltningen i uppdrag att 
se närmare på förutsättningarna för ett föremålsmagasin, 
diskussionen bör ske parallellt med planeringen för Ronneby 
museum. 

________________ 
Exp: 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
Enhetschef, Kirsti D Emaus 
Kulturutskottet 
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§ 3 Dnr 2021-000040 800 

Remiss - Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025 
 

Sammanfattning  
En remiss har inkommit från Region Blekinge avseende regional kulturplan 
för Blekinge 2022-2025, remissen ska vara besvarad senast 14 april 2021 
och tas upp i utskottet för information.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och 
Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet beslutar att notera 
informationen till protokollet för att gå till beslut i mars.      

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

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet för att gå till 
beslut i mars. 
________________ 
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§ 4 Dnr 2021-000061 800 

Information om Saxemara båtvarv 
 

Sammanfattning  
Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om Saxemara båtvarv. 
Blekinge museum har aviserat svårigheter att fortsatt finansiera Saxemara 
båtvarv. Brev har inkommit där man redogör för situationen där sista 
alternativet var försäljning. Förvaltningen inväntar besked i frågan. 
Båtvarvet finansieras idag av Ronneby kommun och Blekinge museum. 
Det finns inget beslut i Blekinge museum om att sälja Saxemara båtvarv, 
däremot har man fått i uppdrag att utreda en eventuell framtida försäljning.    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S). 

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. 
________________ 
Exp: 
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson 
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§ 5 Dnr 2020-000334 010 

Lägesrapport Ronneby museum (KU) 
 

Sammanfattning  
Vid kulturutskottet 2020-12-01 diskuterades platsutredning. Kulturutskottet 
svarade genom ett ordförandebeslut i december 2020.  
Ordföranden tycker att det vore bra om politiker i Ronneby kommun hade en 
förutsättningslös diskussion med styrelseledamöter i Blekinge museum för 
att föra frågan framåt. Kulturutskottet skulle kunna initiera en sådan 
diskussion för att säkerställa sitt deltagande.      

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 beslutar att uppdra åt 
kulturutskottets ordförande att se över möjligheterna att initiera ett 
diskussionsmöte med fler intressenter kring Ronneby museum.     

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

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att uppdra åt kulturutskottets ordförande att se över 
möjligheterna att initiera ett diskussionsmöte med fler intressenter kring 
Ronneby museum. 
________________ 
Ordförande Kulturutskottet, Jesper Rehn (L) 
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§ 6 Dnr 2021-000067 880 

Verksamhetsberättelse Ronneby bibliotek 2020 
 

Sammanfattning  
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson föredrar ärendet enligt bilaga.    

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet beslutar att notera 
verksamhetsberättelsen till protokollet.     

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

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera verksamhetsberättelsen till protokollet. 
________________ 
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse biblioteket 2020 
Exp: 
Bibliotekschef, Therese Emilsson Persson 
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§ 7 Dnr 2021-000075 009 

Uppdrag från nämnden 
 

Sammanfattning  
Inga nya ärenden eller uppdrag har överlämnats från teknik- fritid- och 
kulturnämnden.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 
________________ 
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§ 8 Dnr 2021-000076 009 

Övriga frågor 
 

Sammanfattning  
Martin Johansson (S) ställer en fråga avseende bokbuss, hur kommer driften 
av bussen finansieras? 
Bussen kommer att medföra en driftskostnad, förvaltningen kommer att 
återkomma med svar.     

Deltar i debatten 
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S). 

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. 
________________ 
Exp: 
Bibliotekschef, Therese Emilsson Persson 
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Verksamhetsberättelse för Ronneby bibliotek 2020   
Folkbiblioteksverksamheten i Ronneby kommun omfattar ett stadsbibliotek i centrum av 
Ronneby och fem filialbibliotek – i Bräkne-Hoby, Hallabro, Hjorthöjden, Kallinge och i Listerby, 
samt utlåningsstationer i Backaryd och Eringsboda. Biblioteket är en enhet inom Teknik-, fritid- 
och kulturförvaltningen. Den fast anställda personalen består av en bibliotekschef och 17 
medarbetare (14,83 årsverken). Vi har även en projektanställd mediepedagog i verksamheten.  
Verksamhetens budget har 2020 uppgått till 13 215 000 kronor (inkl. projektmedel).  

 

Här följer en presentation av verksamhetsåret 2020. 

 

Större händelser under 2020 
 Året har till största delen påverkats av den pandemi som drabbat inte bara vår region, 

utan hela världen. Vi har ställt in aktiviteter, minskat öppettider, kört igång aktiviteterna 
igen, för att sedan behöva ställa in på nytt, t o m bokpraten, och så slutligen med order 
från regering och kommunledning i slutet av året, tvingas stänga helt.  

 När allt fick ställas in, så ställde vi om och blev extremt digitala. Under året har vi filmat 
sagostunder, hemestertips, bokcaféer och adventskalender. Vi har startat en podd – 
”Ronnebybibblan babblar”. Allt har presenterats på sociala medier och webb och vi har 
nått fram till nya målgrupper och fått ”nya vänner”.  

 1 januari 2020 blev Barnkonventionen lag. Den kom att bli en viktig del i den nya 
biblioteksplanen som arbetades fram i början av året. Biblioteksplanen antogs av 
teknik-, fritid- och kulturnämnden och utbildningsnämnden under våren och sedan av 
kommunfullmäktige i juni.  

 Under året har vi inlett ett mediesamarbete med våra grannkommuner Karlshamn, 
Olofström och Sölvesborg. Med stöd från Kulturrådet kunde vi i slutet av året slå ihop 
fyra bibliotekskataloger till en – ett lyft för kommuninvånarna.  

 I början av året skapades en ny småbarnsavdelning på stadsbiblioteket, en avdelning 
med gräsgrön heltäckningsmatta, nya bilderbokstråg och både nya och gamla möbler.   

 Orienteringsskyltningen på stadsbiblioteket blev äntligen klar, ett processarbete som 
pågått ett tag. Förutom en orienteringstavla bistår nu kuber på hyllorna, gavelskyltning 
och väggvinyler till att besökarna ska kunna hitta fram till rätt hylla och rätt bok.  

 Under hösten har arbete påbörjats med en översyn av filialbiblioteken. Hur hittar 
besökarna i lokalerna och hur kan vi tillgodose att biblioteken både kan ha låga trösklar 
med god tillgänglighet och kunna erbjuda såväl tysta läsplatser som en livlig 
mötesplats. Detta har också hittills inneburit investering i nya diskar och möbler för de 
unga besökarna i Bräkne-Hoby och i Listerby. 

 Från och med höstterminen delar vi numera ut ett lånekort redan till 6-åringarna som 
går i förskoleklass, mot tidigare tidigast i årskurs 1. 

 Ett besparingskrav tvingade oss att lägga ner taltidningen KommunNytt, som varit en 
del av bibliotekets ansvar. Konsekvensen innebar även att en 50% tjänst fick dras in. 

 Med nya pengar som sökts och erhållits från Kulturrådet har vi nu lagt ut önskan om en 
biblioteksbuss på upphandling, en buss som ska köras med B-körkort och som vi tänkt 
oss ska ut på landsbygden och ut till olika evenemang.  
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Verksamhets- och personalförändringar 
Året inleddes med en uppstart av ett mediesamarbete med grannkommunerna Karlshamn, 
Olofström och Sölvesborg. Efter att ha erhållit medel från Kulturrådet (ur Stärkta bibliotek-
potten) tillsattes en projektledare med placering i Karlshamn för att synka ihop en 
sammanslagning av bibliotekskatalogerna. Vi fick vänta länge på nämndbeslut från samtliga 
kommuner, men till slut i oktober var alla beslut fattade och 23-24 november gick Ronneby 
upp i Karlshamns katalog, och några veckor senare även Olofström och Sölvesborg. Vi har 
skrivit ett samarbetsavtal mellan oss och alla låntagare har blivit rödmarkerade och stoppade 
för att utifrån GDPR skriva på ett nytt lånekortsavtal. Vi hann även tack vare snabb service från 
IT-enheten få till en e-tjänst via Ronneby kommuns e-portal där det går att skriva under 
lånekortsavtalet via sitt Bank-ID. Inför katalogsammanslagningen gjorde vi en kort 
informationsfilm. Filmen fick 459 visade minuter på Facebook, 216 visningar på Youtube och 
152 visningar på Instagram. 

 

Under slutet av 2019 skulle efter politiska beslut ett förslag tas fram för en besparing av 2% på 
2020 års budget. Konsekvensen av detta innebar en nedläggning av kommunens taltidning 
KommunNytt som administrerats av biblioteksenheten och indragning av en 50% tjänst som 
biblioteksassistent som arbetat med uppdraget. En privatperson överklagade beslutet om 
nedläggning hos Förvaltningsrätten, som dock valde att avslå ärendet.      

 

Under våren började en ny medarbetare med ansvar för program och läsfrämjande för vuxna, 
en tjänst som vi fått kämpa mycket för att få tillsätta året innan. Kanske p g a att alla inställda 
aktiviteter, valde personen att återgå till sin tidigare tjänst. Men eftersom vi haft en vikarie inne i 
verksamheten, kunde denna person få en provanställning under hösten som sedan övergick till 
en tillsvidareanställning. Vi kunde också tillsätta en biblioteksassistent på 75%, då en tidigare 
medarbetare övergått till annan förvaltning, med arbetsplats Kallinge folk- och skolbibliotek 
samt med ansvar för bokprat för skolbarn och Boken kommer för de äldre. Under våren 
rekryterade förvaltningen en verksamhetschef för Fritid- och kulturenheten, en person som är 
chef för fritidsverksamheten, fritidsgårdarna, Kulturcentrum samt biblioteket.  

 

 

På våra bibliotek 
 
Stadsbiblioteket 

I början av året öppnade vi en ny 
avdelning på stadsbiblioteket, en 
plats för de allra minsta. På ett 
underlag av en gräsgrön matta 
finns mjuka sittmöbler att slå sig 
ner i, och nya bilderbokstråg att 
bläddra i, och det är skofritt. 
Målet har varit att föräldrar och 
barn nu ska stanna kvar en 
längre stund för att läsa och 
mysa tillsammans. Vi har redan 
märkt av att avdelningen nu 

används på ett annat sätt, att fler tar av sig ytterplagg och sitter och läser i lugn och ro.  
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Orienteringsskyltningen – att hitta fram till rätt bok – kunde äntligen avslutas på stadsbiblioteket 
i början av året. Förutom den stora orienteringstavlan som kom på plats redan 2019, landade 
även kuberna ovanpå hyllorna samt gavelskyltningen och vinylerna på väggarna. Vi hade lite otur 
med vinylerna som lossnade från underlaget ett par gånger, men efter att företaget använt ett 
annat lim så verkar bokstäver och bilder nu sitta fast ordentligt.  

I början av året fick vi också på plats en ny ljudanläggning i den del av biblioteket där vi har våra 
programaktiviteter för den mer vuxna publiken, med fasta högtalare och med en hörslinga 
inkluderad.  

På grund av pandemin och att våra bibliotek just nu ska nyttjas så kort tid som möjligt, fick vi 
plocka bort majoriteten av sittplatserna i lokalen och minskade antalet tillgängliga datorer. Vi 
minskade även ner öppettiderna på stadsbiblioteket under våren, men återgick igen till vanliga 
tider från och med juli månad. Den 19 december stängdes biblioteken helt i Ronneby kommun. 

 

 

Filialbiblioteken  
Under hösten har ett arbete påbörjats att se över filialbiblioteken – projektet ”Attraktiva 
filialbibliotek”, med uppdrag att förena biblioteksplanens mål att ett filialbibliotek ska ha låga 
trösklar, både ur ett tillgänglighetsperspektiv och vara lätt att hitta till, men också kunna 
erbjuda både en tyst läsplats och vara en mötesplats för samtal. Vi har inledningsvis tittat på 
lokalerna utifrån hur besökarna rör sig och hur de hittar i biblioteket och kommer arbeta vidare 
mot att bättre nå ut i lokalsamhället. Orienteringsskyltningen kommer att förbättras och även 
mysfaktorn. Först ut är Bräkne-Hoby och Listerby bibliotek, med nya diskar och nya möbler för 
de minsta och för de upp till mellanstadiet. Näst på tur står sedan Kallinge som också kommer 
att göra en ganska stor omflyttning och förändring i lokalen.  

På grund av pandemin valde vi att övergå till sommaröppettider redan från och med maj 
månad, vilket innebar minskade öppettider på samtliga filialbibliotek. It-vägledning och 
programaktiviteter fick också läggas ner under senvåren. I stället för fysiska, så har digitala 
bokcaféer spelats in och sänts från Bräkne-Hoby, Hallabro, Kallinge och Listerby som blivit en 
extra liten marknadsföring för filialbiblioteken. När det gäller marknadsföring, så har personal 
på Listerby bibliotek gjort ett besök i Listerby församlings öppengrupp för att informera om 
bibliotekets barnverksamhet. 

När det gäller Hjorthöjdens mötesplats har vi förändrat något i öppethållandet. Lokalen delas 
med fritidsgården, som under året bytt personal. Verksamheten har valt att arbeta med sina 
prioriterade grupper – mellanstadie- och högstadieelever. Vi har sett svårigheter i att hålla våra 
två verksamheter öppna samtidigt och inte riktigt hittat gemensamma nämnare att arbeta med. 
Förutom fritidsgårdsbarnen har biblioteket få ”biblioteksbesökare”. Vi har numera bara öppet en 
eftermiddag samtidigt. Hjorthöjden tog under våren emot ett studiebesök från Östhammar i 
Roslagen som var intresserade av att höra om verksamheten.  

När det gäller Kallinges bibliotek så har vi upplevt svårigheter med att få klasserna från 
Kallingeskolan och Slättagårdsskolan att komma till biblioteket för bokprat. Ett större samarbete 
med skolan och skolbibliotekarien behöver utvecklas, men även samtal med rektorerna.  

 
Bokstationer och depositioner 
Vi erbjuder också medier i Backaryd och Eringsboda genom s k obemannade bokstationer, en 
form av depositioner ej utlåningsbara i bibliotekssystemet och som heller inte ger oss någon 
utlåningsstatistik. Mediebeståndet byts normalt ut tre gånger per år. I och med att äldreboendena 
stängde i våras på grund av pandemin, har vi inte kunnat byta ut beståndet på bokstationerna 
under året.  



 

4 
 

Vi har även böcker utplacerade i väntrum på barnhälsovård, läkar- och tandläkarmottagningar 
och apotek. Böckerna håller nu på att samlas in eftersom många mottagningar inte får ha 
böcker i väntrummen på grund av risk för smittspridning. Vi har även mediedepositioner som 
finns på fyra boenden i kommunen – Skruven, Olsgården, Espedalen och Backen.  

 

 

Barn & unga 
 

För små barn och förskolan  
Under 2020 har utvecklingsarbetet för små barns 
språkutveckling - Språkstegen, som drivs av 
Biblioteksutveckling i Blekinge och Kronoberg, 
fortsatt i Ronneby. BVC-sköterskorna delar ut 
boken Knacka på till alla barn vid 8-
månaderskontrollen och vid 18-månaderskontrollen 
får barnet ett presentkort som barn och föräldrar 
tar med till biblioteket.  

Här får de boken Lilla kanin badar och en kasse 
med bibliotekets programblad och ett blad med 
information om språkets utveckling. 312 barn har 
fått presentkort vid 18-månaderskontrollen på BVC. 
109 barn hämtade ut sin bok på biblioteken.  

Under året har det inom Språkstegen arbetats med 
att få igång ”bokrecept” i Kronoberg, en verksamhet 
som funnits länge i Blekinge som är ett samarbete 
mellan biblioteken och logopedmottagningarna. 
Barn som har svårt med talet och besöker en 
logoped kan få ett ”recept” på vad de behöver öva 
på. Biblioteken hjälper sedan till att plocka fram 
lämpliga böcker.  

Under 2020 förskrevs 26 bokrecept av logopedin i Ronneby. 16 bokrecept lämnades in på 
biblioteket. 

2020 är sista året för Språkstegen. Vi sökte pengar från Kulturrådet för att fortsätta detta 
arbete och blev beviljade 200 000 kr för 2021. Projektet heter ”Inspirera mera – Läsande 
världar”, där vi år 1 ska utveckla läsande väntrum på Barnhälsovården. 

Alla 3-åringar i kommunen har fått en inbjudan att komma till biblioteket och hämta en 
present, Tio vilda hästar, en räknesaga av Grethe Rottböll. 363 barn fick inbjudan hemskickad, 
och 135 barn har hämtat sin bok. 

Föräldragrupper från barnhälsovården har besökt stadsbiblioteket vid 2 tillfällen, Kallinge 
bibliotek vid 1 tillfälle och Bräkne Hoby bibliotek vid 1 tillfälle. Vid dessa samlingar talar vi med 
föräldrarna om böcker och språkutveckling. Förskolorna kan beställa boklådor från biblioteket.  

 

Under 2020 packades 56 lådor, med ca 40 böcker i varje. Förskolepersonalen uppmanas att 
själva komma till biblioteket och plocka böcker ur förskoledepån.  

Barnen kommer även och lånar böcker tillsammans med personalen. 
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Under 2020 har vi haft följande aktiviteter för mindre barn.  

I Ronneby:      Totalt: 

Baby på bibblan för 4-12 månader  - mellan 2 och 10 barn 26 barn 

Småttingsagor för 1-3-åringar(bara våren) - mellan 1 och 8 barn 15 barn 

Sagostund för 3-5-åringar    - mellan 0 och 21 barn 62 barn 

 

I Kallinge:       Totalt: 

Sagostund för 3-5-åringar    - mellan 3 och 10 barn 13 barn 

 

I Bräkne-Hoby:     Totalt: 

Sagostund för 2-5-åringar   - 0 barn  0 barn 

 

Vi har haft 3 föreställningar för barn. Sagodrömmar för barn 3-5 år (23 barn), 
Melodinosauriefestivalen för barn 4-8 år(30 barn) och Hunden Rund och känslostormen för 
barn 2-5 år år(28 barn). 2 förställningar ställdes in HT2020 på grund av Covid-19 och har flyttats 
fram till 2021.  

Höstterminen 2020 började vi erbjuda en sagostund per termin för förskoleavdelningar med 
äldre barn. Att de får komma med gruppen till sitt lokala bibliotek för att få en sagostund. 

På Hjorthöjdens bibliotek har hållits 23 sagostunder för förskolegrupper och på Bräkne-Hoby 
bibliotek har det hållits 1 sagostund för en förskolegrupp. 

 

För skolbarn – bokprat och lovaktiviteter  
Under våren har vi haft två bokprat per klass och termin. På filialerna bokpratas för åk 2-6 
medan de skolor som besöker stadsbibliotek får bokprat i åk 2, 3 och 5. Skolklasser bokar även 
in besök enbart för att låna böcker. Skolorna i Backaryd, Eringsboda, Johannishus och 
Saxemara har fått besök av en bibliotekarie som bokpratat och haft med sig böcker för utlån 
på tjänstelånekort. Från och med höstterminen har vi nu gjort förändringar när det gäller 
bokpraten. Vi erbjuder numera alla klasser i kommunen ett bokprat/klass och termin för alla i 
årskurs 2-6. Vi erbjuder en biblioteksvisning för förskoleklassen och delar ut barnens lånekort 
vid besöket. Sammanlagt har drygt 181 bokprat hållits under 2020.  

Lärare kan komma till stadsbiblioteket och plocka boklådor själva ur vår depå. Under 2020 
plockades ungefär 29 lådor av lärare. Tjänstelånekort krävs för att lärare ska få låna i tjänsten 
med rektors underskrift. Skolan blir ersättningsskyldig för försvunna eller förstörda medier.  

 

Under sportlovet arrangerade vi följande aktiviteter:    

Tipsrunda, 42 deltagare.  

Schackklubben var på stadsbiblioteket under två eftermiddagar där barn och unga fick komma 
och testa schack, 31 deltagare.  

Under påsklovet hade vi ingen verksamhet alls på grund av pandemin.   

Under sommarlovet arrangerade vi:  

Sommarlovsboken. Totalt 58 foldrar lämnades in under sommaren. Alla som var med fick välja 
en bok som pris när de lämnade in foldern. 

Sommarbingo för barn 0-6 år. Totalt 39 foldrar lämnades in under sommaren. Alla som var 
med fick välja en bok som pris när de lämnade in foldern.  
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Och under höstlovet:   

Tipsrunda på biblioteken, 54 deltagare. 

Skrivarworkshop under 3 halvdagar med stöd av Region Blekinge, med Emma Karinsdotter för 
årskurs 3-6, huvudbiblioteket, 8 deltagare.  

Spökjakt på Kallinge bibliotek, 8 barn.  

Eftersom höstlovet är lika med ”läslov” så hade bibliotekarierna en lästävling där barnen i 
Ronneby kommun utmanades, om vem som skulle läsa flest sidor under lovet. 2020 års tävling 
vanns av bibliotekarierna.  

 

Övriga aktiviteter för barn och unga 
Mediepedagogen erbjöd flera olika 
aktiviteter på våra bibliotek under 
våren:  

Robotbygge, vid 8 tillfällen, mellan 1-
20 barn. Totalt 58 barn.  

Filmverkstad, 5 tillfällen, Hjorthöjdens 
bibliotek, mellan 0-3 barn. Totalt 13 
barn. Drop in film, Hjorthöjdens 
bibliotek. Totalt 2 barn. Elektroniklåda, 
5 tillfällen, Hjorthöjdens bibliotek, 
mellan 0-7 barn. Totalt 10 barn. 

Bingo och pyssel, Hjorthöjdens 
bibliotek. Totalt 10 barn 

 

Under våren så startade vi upp ”Fredagshäng” (26 tillfällen under året) för barn på lågstadiet 
och mellanstadiet, en aktivitet varje fredag efter skoltid. Vi hann med 26 tillfällen då vi erbjöd 
brädspel, pyssel, makerspace och bokklubb innan pandemin satte stopp för aktiviteterna. 
Genomsnittet på antal besökare har varierat mellan 0 - 31 barn. Totalt besök av 117 barm.   

På stadsbiblioteket har det varit Pyssel på arabiska vid 1 tillfälle, dit kom det 15 barn.  

Vi har haft lördagmys på stadsbiblioteket för barn 3-5 år under 5 tillfällen under 2020. Det har 
varit sagostund och pyssel. Mellan 4-9 barn har kommit. Totalt 29 barn.   

Den 27 oktober hade vi Nalleövernattning med sagostund för 8 barn och deras nallar.  

 

Vi anordnade en poesitävling för ungdomar (13-19 år) under hösten 2019, sammanlagt fick vi in 
nio bidrag. Prisutdelningen skedde i februari 2020 på stadsbiblioteket.  

 

Under 2020 har vi fått ställa in flera av våra evenemang, sagostunder och bokprat på grund av 
pandemin. Istället för att ha fysiska evenemang har vi ställt om till digitala. Vi har haft digitala 
sagostunder, gjort pysselfilmer som vi lagt ut på Youtube och digitala boktips på våra sociala 
medier.  

En ansökan om bidrag till Inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek beviljades med 90.000 
kr. Pengarna har framförallt använts i arbetet mot skolan – skolpoolen, samt inköp av litteratur 
på andra språk än svenska och till Äppelhyllan.  
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Programverksamhet och arrangemang för vuxna 
 

Året 2020 har inte varit ett vanligt år utan ett år kantat med utmaningar i och med pandemin. 
Men det har också fått oss att utforska de digitala möjligheter vi har. Från den 23 mars ställdes 
många aktiviteter på våra bibliotek in och återupptogs i viss mån under hösten, för att sedan 
stoppas igen i slutet av året.  

En gång i månaden skickar vi ut ett nyhetsbrev med information om nästkommande månads 
arrangemang. Anmälda till barn- och familjearrangemangen är 58 personer och till 
arrangemang för vuxna 146. 

 

Det var bara två föreläsningar/föreställningar under våren innan allt ställdes in. Men vi kunde 
erbjuda fem föreläsningar under hösten med max antal på 30 i publiken och 1,5 m avstånd 
mellan sittplatserna. Totalt besökte 178 personer föreläsningarna. När det gäller våra offentliga 
föreläsningar så har vi ett gott samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

5/2 När Østdanmark blev Sydsverige: Snapphanar, stormaktstid och Blekinge - Marcus 
Bernhardsson Publik: 70 personer 
11/3 Orden och tonerna - Patrik Eghammer och Unit Publik: 11 personer 
2/9 Susanne Demåne – Berättar fritt om Min plats på jorden. Publik: 19 personer 
22/9 Lina Wolff. Publik: 19 personer 
6/10 Har det digitala blivit det normala? – Micke Gunnarsson Publik: 9 personer  
21/10 Kalle Lind. Publik: 32 personer 
3/11 Rekreation under treårhundraden – Björn O. Svensson. Publik: 18 personer 

 

Under hösten fick vi totalt in 43 nöjdhetsblanketter efter föreläsningarna, där 90% är mycket 
nöjda och 10% är något mindre nöjda med föreläsningen. När det gäller åldersfördelningen i 
publiken så befinner sig 58% i åldersspannet 65+ och endast 3% mellan 36-45 år d v s 
programmen drar en större del äldre publik. 

 

Under våren hann vi med fyra bokcaféer varav två på stadsbiblioteket med totalt 38 i publiken, 
ett i Listerby där det kom 15 personer och ett i Bräkne-Hoby med 8 besökare. Under hösten 
genomfördes inte några fysiska bokcaféer alls. 

På tisdagar under januari t o m mars erbjöd vi hjälp med släktforskning med personer från 
Blekinge släktforskarförening på plats. Under hösten var släktforskningen inställd.  

Energirådgivare Magnus Olofsson har varit på stadsbiblioteket vid två tillfällen - 26/2 och 31/3. 
Vi har också kunnat erbjuda en ”energi- och miljö”-påse till utlån som bland annat innehållit 
energimätare, termo- och hygrometer, värmekamera och en rökpenna.  

Under året har vi haft tre utställningar - Vilhelm Liljerum i mars, Simone Karlsson i oktober och 
Walentina Grahn i november.  

 

Årets teman i stadsbibliotekets skyltfönster har varit Barnkonventionen, Odling, Filmade böcker, 
Hemester, Översatta böcker, Humor, Jul-traditioner och folktro. Utöver det har vi som vanligt 
skyltat med Personalen tipsar där vi skyltat med böcker som vi rekommenderar. Vi har även 
haft Just-nu-skyltning där vi skyltat med olika författare, företeelser och teman. Under februari 
och juli månad erbjuder vi årligen på stadsbiblioteket försäljning av utgallrade barn- och 
vuxenböcker. Vi har även i år haft bokförsäljning på Kallinge bibliotek. 



 

8 
 

Under sommaren kunde även vuxna göra ett läsbingo med chans att vinna en bok. 9 personer 
lämnade in, men bara en hade full bricka. Kanske lite för svårt…? 

 

IT-vägledningen var igång under våren, med sammanlagt 14 tillfällen med totalt 37 deltagare på 
stadsbiblioteket och 14 tillfällen med totalt 17 deltagare ute på biblioteksfilialerna. Den enskild 
IT-vägledningen gick att bokas under hela året, med 27 tillfällen med 37 personer.  

Även Mediehörnan på stadsbiblioteket var igång under våren och besöktes av 5 deltagare.   

 

 

Det digitala biblioteket  
 

Inställda aktiviteter på grund av pandemin, innebar att vi fick tänka om hur vi når ut med och 
presenterar våra aktiviteter och det vi vill förmedla. 

Under sommaren skapade vi och publicerade så kallade ”Hemesterfilmer” på Instagram och 
Facebook varje fredag under 13 veckor. Vi gav lästips samtidigt som vi tipsade om utflyktsmål i 
kommunen. Ser vi på filmerna som tipsade om böcker till vuxna hade vi på Instagram ett snitt 
82st visningar per hemesterfilm. På Facebook hade filmerna i snitt 224 visade minuter per film. 

Bokcaféerna valde vi i stället 
att filma utan publik och 
lägga ut dessa på 
bibliotekets Youtubekanal. 
Filmerna kom ut varannan 
onsdag från 30/9 till 9/12. Vi 
tog där chansen att visa upp 
våra filialer och filmade fyra 
bokcaféer på fyra filialer och 
två på stadsbiblioteket. 
Totalt hade vi 494 visningar 
på Youtube med ett snitt på 
82 visningar per avsnitt.   

 

Den 23 september startade vi upp en ny verksamhet, podden Ronnebybibblan babblar som är 
tänkt att presentera boktips och andra bok- och biblioteksrelaterade ämnen. Även podden har 
kommit ut varannan onsdag under hösten vilket har inneburit att vi släppt något digitalt 
material varje onsdag. Totalt har vi haft 203 lyssningar på Acast, ett snitt på 29 lyssningar där 
den första podcasten var den som fick flest på 61 lyssningar. 

Vi har filmat 5 adventsfilmer som kom ut varje advent och en extra på julafton. I varje film hade 
vi ett vuxen- och ett barnboksrim där sedan tittarna kunde gissa på vilka böcker vi rimmat på. 
De som gissade rätt hade chans att vinna en bok. På Facebook fick vi totalt 1941 visade 
minuter, 823 klick och 256 interaktioner och på Instagram fick vi totalt 217 visningar. Under 
december månad hade vi även en julkalender där vi visade en barn- och en vuxenbok varje dag 
i en speciell genre. De 24 filmerna fick totalt 675 visade minuter på facebook och 850 visningar 
på Instagram.  

Under året har vi också fortsatt att ge två boktips i veckan på bloggen Kvarteret Ängeln. 

I januari 2020 hade vi 540 följare på Facebook och cirka ett år senare - december 2020 har vi 
694 följare. I snitt har vi fått 3 nya följare i veckan. På Instagram har vi 561 följare men där vi 
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tyvärr inte kan se hur mycket vi ökat det senaste året. Vår Youtube-kanal har 5 följare där alla 
har tillkommit under 2020. Sammanlagt har vi under året för barn, unga och vuxna producerat 
sammanlagt 63 videor och 7 podd-avsnitt. Inte så dåligt! 

 

 

Social verksamhet och integrationsarbete 
 

Vi har cirka 30 talbokslåntagare som vi laddar ner och skickar talböcker till och 5-6 
låntagare som kommer till biblioteket på egen hand och lånar talböcker. 4 personer har 
”Talboken-kommer”, varav en är mycket aktiv. Det är 239 låntagare som har tillgång till 
Legimus som Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) erbjuder, där 88 personer är vuxna 
och 151 är under 18 år.  

En annan grupp låntagare som biblioteket erbjuder särskild service till där låntagaren inte 
själv kan ta sig till biblioteket, är ”Boken kommer”. Under året har vi haft ca 30 ”Boken 
kommer”-låntagare. Bokkassar körs ut en gång var femte vecka, fördelade på fyra olika 
turer inom kommunen. Just nu är antalet jämt fördelat mellan ”Boken kommer”-låntagare 
som önskar tryckta böcker och de som vill lyssna till ljudböcker.   

Under detta pandemiår, så har vi upprättat en ny 
service – bokkassar till de som tillhört någon av 
riskgrupperna, oftast äldre, som inte har kunnat ta sig 
till biblioteket eftersom de haft stränga order att hålla 
sig hemma. Detta har inneburit att låntagare har 
kunnat ringa biblioteket och beställa en kasse med 
upp till 8 böcker vars titlar man antingen har kunnat 
ha förslag på själv eller redan reserverat, eller så har vi 
plockat ihop helt fritt eller utifrån en viss genre. 
Bokkassen har personen sedan antingen kunnat få 
hemkörd direkt till dörren eller kunnat hämta utanför 
biblioteket. Under perioden 2020-03-21 till 2020-12-17 
plockade vi sammanlagt 168 bokkassar där 98 blev 
hämtade av låntagaren själv eller av anhörig och 70 
kassar blev transporterade hem till låntagaren.  

När biblioteket sedan stängde i slutet av året för att 
förhindra ökat smittspridning, utökade vi bokkassarna 

till att alla låntagare. Även de som inte tillhör någon riskgrupp, har kunnat ringa eller e-
posta in och beställa en kasse med avhämtning enligt överenskommelse.   

 

När det gäller integrationsarbetet, så lanserades i början av året 10 ”Språkpåsar”, innehållande 5 
böcker vardera, med parallelltext på arabiska och svenska, Dessa ska användas för utlån till 
förskolor, som i sin tur ska kunna låna dem vidare till arabisktalande familjer - allt för att 
stimulera till läsning och språkutveckling samt locka till vidare biblioteksbesök. De har lånats 
flitigt under året av förskolorna.  

Stadsbiblioteket har tagit emot studiebesök från SFI vid 10 tillfällen under året, sammanlagt 68 
personer, och ett besök med 5 personer från en etableringskurs från Blekinge folkhögskola. 
Hjorthöjdens bibliotek har tagit emot två besök från hemspråksundervisningen på bosniska, 
sammanlagt 14 personer. 
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Några siffror och verksamhetsmått 
 

Året med coronapandemin har även satt sina spår både när det gäller utlåningsstatistiken och 
antalet besök, med minskade öppettider som avslutades med stängda entrédörrar. Aktiviteter 
fick delvis ställas in och när vi hade möjlighet att erbjuda arrangemang som fick dessa corona-
anpassas när det gäller publikantalet.  

De mest populära böckerna i år har varit ”Månsystern” som är den femte delen i Lucinda Rileys 
serie om de sju systrarna och Jujja Wieslanders ”Mamma Mu får ett sår” 

 

Så här ser 2020 års siffror ut:  

Utlån huvudbibliotek: 98 715 lån (inklusive nedladdning e-medier), varav 40% barnmedier och 
60% vuxenmedier: 

Utlån filialbibliotek: 49 737, varav 67% barnmedier och 33% vuxenmedier. 

Sammanlagt: 148 452 utlån, varav: 

- Utlån av talböcker: 1 352 lån. 

- Nedladdningar/utlån e-medier: 8 051 lån, varav 889 lån är barnmedier och 7162 
vuxenmedier. 

Jämfört med 2019 har lånen minskat med ungefär 4,8%. Det får ändå ses utifrån situationen 
med delvis minskade öppettider, nedstängning och en pandemi som inneburit färre besökare på 
biblioteken och är svårjämförbart med tidigare år. Nedladdningarna av e-medier fortsätter att 
öka och har i år ökat med 10%. 

 

När det gäller antalet besökare 2020, så är tappet större:  

Besök stadsbiblioteket: 72 956 personer 

Totalt antalet besök: 103 468 personer 

Jämfört med 2019 har vi kommit någorlunda tillrätta med besöksstatistiken för filialbiblioteken, 
där vi tidigare missat i beräkningen av framför allt Kallinge bibliotek. Vi kan se en liten ökning när 
det gäller besöken till filialbiblioteken och meröppet-besöken i Listerby. Det stora tappet har vi 
på stadsbiblioteket, med en minskning av över 20 000 besökare, ungefär 22%. Här är det tydligt 
att det är många av besökarna i vanliga fall som inte lånar medier utan t ex läser dagstidningen, 
kopierar, nyttjar en dator, studerar eller besöker ett arrangemang. Det är framför allt dessa 
besökare som vi fått exkludera eller själva valt att inte komma när pandemin slog till.   

 

Vi fick drastiskt minska de fysiska aktiviteterna för barn, familj och vuxna under året. Vi har inte 
i samma utsträckning kunna bjuda in publik till våra bibliotek. Däremot har våra digitala 
satsningar gjort att vi nått fler och en delvis helt ny publik. Om vi skulle försöka oss på att 
jämföra de digitala bokcaféerna som var färre i antal än de fysiska året innan, där en visning 
representerar en besökare, skulle det i snitt bli 15 besökare per bokcafé under 2019 och 55,5 
besökare per bokcafé under 2020. Det fysiska mötet är viktigt, och det vill vi nog värna och 
behålla, men vi vill nog också försöka hålla kvar i de digitala kanalerna där vi känner att vi ändå 
kan nå så många fler.  

Vi tackar för året som varit och hoppas att 2021 blir ett bättre och ett friskare år!   

 

Personalen på Ronneby bibliotek 
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