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Sammanträdesdatum

2020-11-03
Kulturutskottet
Plats och tid

Kulturcentrum, kl. 08.00-11:00

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare
Justeringens plats och tid

Stadshuset, Kommunledningsförvaltningen, 2020-11-09, kl. 13.00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Herman Persson
Ordförande

Jesper Rehn (L)
Justerare

Martin Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2020-11-09

Datum då anslaget tas ned

2020-12-01

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset
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Herman Persson
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Jesper Rehn (L), Ordförande
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Martin Johansson (S)
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Tjänstemän

Justerandes sign

Nicklas Martinsson, verksamhetschef
Kirsti D Emaus, enhetschef §§ 58-59
Herman Persson, nämndsekreterare
Peter Robertsson, stadsarkitekt §§ 58-59
Anders Engblom, projektledare §§ 58-59
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§ 58

Dnr 2020-000064 006

Val av justerare och tid för justering
Beslut
Kulturutskottet beslutar att utse Martin Johansson (S) att jämte ordföranden
justera dagens protokoll. Justering sker den 9 november kl. 13.00.
________________

Justerandes sign
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§ 59

Dnr 2020-000334 010

Lägesrapport Ronneby museum
Sammanfattning
Stadsarkitekt Peter Robertsson föredrar platsutredning för Ronneby
Museum.
Projektet grundar sig i en avsiktsförklaring där det beslutats om en
geografisk avgränsning som innebär att museet ska ha en central plats.
Platsutredning inleder projektet, sedan följer program för byggnaden,
eventuell detaljplan, bygglov sedan byggskede. En mängd frågor behöver
belysas i platsutredningen och krav finns avseende tillgängliga
utställningsytor, takhöjd, trafiksituation och annat, flera platser har valts bort
av den anledningen. Vidare finns i avsiktsförklaringen ett syfte om en
byggnad som i sig ska kunna vara ett besöksmål.
Platsutredningen befinner sig för tillfället i en samrådsfas som avslutas den
13 november. Efter samrådet ska projektet antas i Miljö- och
byggnadsnämnden och sedermera i Kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsförvaltningen tar emot synpunkter med referens till
ärendets diarienummer: 2019/34
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.
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:
Stadsarkitekt, Peter Robertsson
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§ 60

Dnr 2020-000342 319

Förfrågan vidareskickad från gruppen för konstnärlig
gestaltning gällande fallet i Ronnebyån
Sammanfattning
Henrik Mösenbacher har lämnat in förslag till konstnärlig gestaltning i
vattenfallet. Förslaget har inkommit till gruppen för konstnärlig gestaltning.
Bedömning
Henrik Mösenbacher på Mor Oliviagården har lämnat in ett förslag till
konstnärlig gestaltning i vattenfallet. Förslaget har inkommit till gruppen för
konstnärlig gestaltning. Förslaget har diskuterats i gruppen och frågan har
varit om det är möjligt att göra förslaget med de pengar som
Krisledningsnämnden avsatte 2020-04-07. Gruppen för konstnärlig
gestaltning konstaterar att så inte är fallet, dels på grund av att förslaget kom
in så pass sent i processen att flera andra förslag redan hade diskuterats fram,
dels definitionen av konst och konstnär.
Mösenbachers förslag innebär att ett video/ljusspel installeras i vattenfallet.
En tanke är att använda animationer av ex vis Bäckahästen som hoppar
mellan stenarna, vattnet brinner osv. Detta skulle förslagsvis kunna visas alla
vardagskvällar under sommaren när solen gått ner och varje fredagskväll
under vinterhalvåret. Ljusspelet skulle kunna användas även till andra saker
bland annat en julkalender med lucköppning i juletid.
Gruppen för konstnärlig gestaltning tycker att förslaget är ett bra initiativ och
något som skulle skapa en spännande miljö på en plats som många
Ronnebybor känner dragning till. Dock kan förslaget inte hanteras inom
krisledningsnämndens medel och därför föreslår gruppen att förslaget
behandlas och tas ställning till i nämnden för teknik-, fritid- och kultur.
Kostnadsberäkning saknas för förslaget vilket bör tas fram.
Tillägg 201028: Mark- och exploateringschef Anna Hinseäng har varit i
kontakt med en konsult som uppskattar att tekniken för att installera
video/ljusspel i vattenfallet skulle kosta i storleksordningen 125 000-150 000
kr. Kostnad för att byta animationen uppskattas till cirka 25 000 kr per
koncept. Utifrån tidigare beskriven bedömning bör förslaget vara att anse
förfrågan från Henrik Mösenbacher vara besvarad. Kulturutskottet ställer sig
positiva till förslaget om video/ljusspel i vattenfallet och gör bedömningen
att förslaget ska hanteras i budgetarbetet 2021 med förslag om införande
2022. Genom att förslaget blir en del i budgetarbetet går det där att ta
ställning till omfattning av projektet.
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Förslag till beslut
Kulturutskottet beslutar anse förfrågan besvarad och föreslår Teknik- Fritidoch Kulturnämnden att hantera förfrågan i budgetarbetet under 2021.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet föreslår Teknik- fritidoch kulturnämnden besluta att ställa sig positiv till förslaget om
video/ljusspel i vattenfallet och gör bedömningen att förslaget ska hanteras i
budgetarbetet 2021 med förslag om införande 2022. Genom att förslaget blir
en del i budgetarbetet går det där att ta ställning till omfattning av projektet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att föreslå Teknik- fritid- och kulturnämnden besluta
att ställa sig positiv till förslaget om video/ljusspel i vattenfallet och gör
bedömningen att förslaget ska hanteras i budgetarbetet 2021 med förslag om
införande 2022. Genom att förslaget blir en del i budgetarbetet går det där att
ta ställning till omfattning av projektet.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Teknik- fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign
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§ 61

Dnr 2020-000471 109

Medborgarförslag - kulturhistoriska museet i Ronneby
Sammanfattning
Robert Palmqvist har 200804 inkommit med ett medborgarförslag.
Förslagsställaren föreslår Kulturcentrum som en lämplig plats för ett
museum.
Bedömning
Det har genomförts en platsutredning för ett framtida museum i Ronneby,
Kulturcentrum är en av 5 platser som har presenterats i aktuell
platsutredning.
Förslag till beslut
Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå
Teknik, -fritid och kulturnämnden anse medborgarförslaget besvarat.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och
Helene Fogelberg (M).
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.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att föreslå Teknik- fritid- och kulturnämnden föreslå
Kommunfullmäktige besluta att besvara medborgarförslaget med att det har
genomförts en platsutredning för ett framtida museum i Ronneby,
Kulturcentrum är en av 5 platser som har presenterats i aktuell
platsutredning.
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
Verksamhetschef, Nicklas Martinsson

Justerandes sign
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§ 62

Dnr 2020-000348 800

Vision för Gamla teatern
Sammanfattning
Teknik, -fritid och kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att
utforma en ambitionsinriktning för gamla teatern. Teknik, -fritid och
kulturnämnden gav i sin tur Kulturutskottet uppdraget att utforma
inriktningen. Gamla teatern har de senaste åren varit föreningsdriven där ett
särskilt avtal mellan Folkteatern och Ronneby kommun upprättats. I
lokalerna pågår en renovering gällande brandskydd och ventilation, en
renovering av salong och scen återstår.
Kulturutskottet har genomfört ett dialogmöte med inbjudna föreningar där
deras synpunkter har beaktats och även är upptagna i nedanstående förslag.
Bedömning
Kulturutskottet har kommit fram till följande ambitionsinriktning:
”Kulturutskottets grundinställning är att teatern ska vara ett levande hus för
flera olika kulturaktörer och målgrupper i kommunal regi. Kulturutskottets
inställning är att fastighetens ursprungliga jugendstil ska bevaras.”


Teatern ska vara en mötesplats där amatörscenkonst möter
professionell scenkonst.



Teatern ska vara en mötesplats som är öppen för alla konstformer



Teatern ska vara en mötesplats för alla föreningar.



Teatern ska drivas i kommunal regi.



Serveringsmöjlighet ska finnas i verksamheten.

Kulturutskottets bedömning är att Teknik, -fritid och kulturförvaltningen ges
i uppdrag att, enligt planen nedan, genomföra en förstudie gällande hela
byggnadens framtida användning, utformning och innehåll.

Justerandes sign
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Förstudiens innehåll:


Våren/sommaren 2021 – Dialog med politiker, invånare och berörda
föreningar. Dialog gällande platsen och byggnadens funktion,
studiebesök, skisser på utformning, placering, etc.



Till förstudien uppskattas och avsätts 150 000
kronor.



Hösten 2021 – Förstudien avrapporteras och godkänns.

Förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden att föreslå
kommunstyrelsen att uppdra Teknik- fritid- och kulturförvaltningen att
genomföra en förstudie enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor till det
föreslagna uppdraget.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) och
Helene Fogelberg (M).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på föreliggande yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att föreslå Teknik- fritid- och kulturnämnden att
föreslå kommunstyrelsen att uppdra åt Teknik- fritid- och
kulturförvaltningen att genomföra en förstudie enligt förslaget samt avsätter
150 000 kronor till det föreslagna uppdraget.
________________
Exp:
Teknik- fritid- och kulturnämnden
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§ 63

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 noter informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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§ 64

Dnr 2020-000065 009

Övrigt




Sammanfattning
Kulturutskottet genomför en rundvandring på Kulturcentrum och visning av
verkstäderna.
Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar att miljonstödet till
föreningar som krisledningsnämnden beslutat om kommer att tas upp i
Teknik- fritid- och kulturnämnden i november, flera kulturföreningar är
berörda. Förvaltningen har tagit hänsyn till perioden 1 april till 31 augusti.
Ansökningarna resulterar preliminärt i en täckning på cirka 70%.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L).
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 noterat informationen till protokollet.
________________
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