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Sammanträdesdatum

2019-06-17
Kulturutskottet
Plats och tid

Hobysalen, kl. 09:00-11.30

Beslutande

Ledamöter

Se särskild förteckning
Ersättare

Se särskild förteckning
Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Martin Johansson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, 2019-06-20 kl 09.30

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

Anna-Karin Sonesson
Ordförande

Jesper Rehn (L)
Justerare

Martin Johansson (S)
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Kommunledningsförvaltningen
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Anna-Karin Sonesson
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Kulturutskottet
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§ 24

Dnr 2019-000092 006

Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet
2019
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Martin Johansson (S) utses att justera
dagens protokoll.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kulturutskottet beslutar att utse Martin Johansson (S) att justera dagens
protokoll. Justering sker 2019-06-20 kl 09.30.
________________
Exp:
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§ 25

Dnr 2019-000385 889

Biblioteksplan för Ronneby kommun
Sammanfattning
Bibliotekschef Therese Emilsson Persson inleder med att informera om att
Ronneby tillsammans med Karlshamn, Sölvesborg och Olofström har
beviljats statligt bidrag om 1 mkr för att skapa en gemensam
bibliotekskatalog. Målet är att arbetet ska vara klart i slutet av år 2020 och
att det ska ge kommuninvånarna en bättre service.
Tillsammans med verksamhetschef Thomas Andersson informerar hon
vidare om kommande arbete med ny Biblioteksplan.
Den som finns idag gäller t o m 2019 och det är ett lagkrav att en sådan ska
finnas. Även skolbiblioteken ska omfattas av planen. Deras del hanteras
inom utbildningsförvaltningen. Planen ska antas av kommunfullmäktige.
Tidplanen är att ett förslag är färdigt i början av 2020. Arbetet med
personalen inleds i september med workshops med olika teman.
Vid framtagandet av förra planen var tidigare nämnd inte involverad förrän i
samband med beslutsfattandet. Frågan ställs om och hur kulturutskottet ser
på deltagande i arbetet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S), Helene Fogelberg (M) samt Peter Jansson (SD).

Beslut
Kulturutskottet beslutar att vid utskottets sammanträde 2019-10-23 avsätts
eftermiddagen för en workshop under ledning av bibliotekschefen.
________________
Exp:
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef
Anders Karlsson, förvaltningschef
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§ 26

Dnr 2019-000335 860

Uppdrag från nämnden
Sammanfattning
Inga nya ärenden eller uppdrag har överlämnats till utskottet från teknik-,
fritid- och kulturnämnden.
Beslut
Informationen noteras till protokollet.
________________
Exp:
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§ 27

Dnr 2019-000095 009

Övrigt - Kulturutskottet 2019
Sammanfattning
Verksamhetschef Thomas Andersson informerar om
1) Renoveringen av Gamla teatern. Har varit uppe teknik-, fritid- och
kulturnämnden (2019-05-16 § 66) som beslutade att ”hänskjuta
ärendet till kommunstyrelsen för bedömning av fortsättningen av
renovering och formulering av ambitionsnivå för byggnaden och dess
verksamhet. Den totala kostnaden beräknas till 5,5 miljoner kronor.”
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog vid sitt möte i juni att
ärendet förs vidare till budgetberedningen.
2) Renoveringen av Kulturcentrum som består av två delar. Eventuellt
kan bidragspengar fås av Statens kulturråd för renovering och
uppgradering av verkstäderna. Det finns arkitektförslag avseende
entré och hörsal och det förslaget är kostnadsberäknat av Mark- och
exploateringsenheten. Kommunens egen arkitekt har i uppdrag att ta
fram ett kompromissförslag som innebär att golvet ej sänks.
Förvaltningen återkommer till hösten med ett ärende där förslag och
kostnader redovisas.
Ordförande Jesper Rehn (L) informerar om att Ronneby konstförening gärna
vill ha en dialog med kulturutskottet varför han föreslår att föreningen bjuds
in till ett utskottsmöte under hösten och att föreningen då får berätta om sin
verksamhet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S), Helene Fogelberg (M) samt Peter Jansson (SD).

Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________
Exp:
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§ 28

Dnr 2019-000391 001

Nya lokaler för kommunens konstsamling
Enhetschef Kirsti Emaus lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Ronneby kommuns konstsamling är till för kommunens invånare och
medarbetare och kan lånas ut till kommunalt finansierad verksamhet.
Konstsamlingen är registrerad i ett konstregister/databas och Teknik- Fritidoch Kulturförvaltningen har det övergripande ansvaret för registrering och
inventering av den lösa konsten.
Ronneby kommuns konstsamling av så kallad lös konst består av cirka 5000
inköpta och donerade verk, som till största delen befinner sig ute i
kommunens olika verksamheter; i möteslokaler, korridorer, kontorsrum och
skolor. Verken är utförda i olika tekniker och material, så som måleri, grafik,
teckning, skulptur och textil. I samlingen ingår även fast konst, så som
brons- och stenskulptur som ses i offentlig miljö samt en större samling
föremål från Kockums emaljfabrik. De delar av konstsamlingarna som inte
är utplacerade i kommunens verksamheter förvaras på Kulturcentrum.
Föremålen, bilderna och arkivalierna från Kockums Emaljfabrik är förvarade
på Kulturcentrum, Sockerbruket, Kallinge museum och i Modell ladan i
Kallinge.
Bedömning
Förvaring av kommunens konst- och föremålssamling
Ronneby kommuns nuvarande konstarkiv är för trångt och är inte
ändamålsenligt som konstförråd. Lokalen har för mycket insläpp av UV ljus,
ojämnt klimat och angrepp av skadedjur på en del grafiska blad har
upptäckts; troligen på grund av periodvis för hög fuktighet i lokalerna.
Samlingarna är i behov av nya lokaler med anpassade förvaringsmöjligheter
som hyllor, arkivmöbler och avlastningsytor och lokalen måste uppfylla
kraven för konstförvaring gällande klimat; luftfuktighet, temperatur och ljus.
Förslag på nya lokaler för samlingarna
Att skapa så optimala förhållande som möjligt för kommunens konstsamling
är vårt ansvar och Kulturcentrums personal som ansvarar och hanterar
konstsamlingen föreslår att Teknik, fritid och kulturförvaltningen övertar det
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före detta kommunarkivet på Vidablick och att den delen av konstsamlingen
samt alla föremål i plåtemalj som aldrig eller sällan lånas ut flyttas över till
nämnda lokal. Det före detta kommunarkivet på Vidablick är utrustat med
klimatanläggning och ingen UV strålning kommer in i lokalerna. Under
förutsättning att anläggningen kan sättas i drift och att det inte finns
fuktproblem i lokalen skulle klimatet för föremålen bli betydligt bättre.
I tidigare mätningar av Radonsanering Syd har det upptäckts något förhöjda
radonvärden med tydliga toppar under nattetid i föreslagna lokaler. Deras
slutsats är att om man ska ha det som stadigvarande arbetsplats behöver man
säkerställa så att ventilationen går som den ska. Stadigvarande arbetsplatser
planeras inte i dagsläget.
För förvaltningen skulle nya lokaler för kommunens konst innebära en
utökad lokalhyra om 5000: -/mån samt en investeringskostnad för inredning
om ca.300 000 kronor.
Förslag till beslut
Kulturutskottet beslutar föreslå för Teknik, fritid och kulturnämnden att delar
av konst- och föremålssamlingarna enligt förslag ovan flyttas till nya lokaler
på Vidablick och att ett internhyreskontrakt upprättas samt att 250 000
kronor för inventarier tas från investeringsbudget 2019.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet föreslår teknik-, fritid- och kulturnämnden att besluta att
delar av konst- och föremålssamlingarna enligt förslag ovan flyttas till nya
lokaler på Vidablick och att ett internhyreskontrakt upprättas samt att
250 000 kronor för inventarier tas från investeringsbudget 2019.
________________
Exp:
Teknik-, fritid- och kulturnämnden
Kirsti Emaus, enhetschef
Anders Karlsson, förvaltningschef
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§ 29

Dnr 2019-000337 860

Verksamhetsbidrag/arrangemangsbidrag Kultur 2019
Sammanfattning
Vid kulturutskottets möte 2019-05-21 beslutades bl a
att avvakta med bidrag till Grupp 39 och att ge förvaltningen i uppdrag att
återkomma efter en djupare granskning av ansökan.
Föreningskoordinator Cecilia Mörck återredovisar givet uppdrag.
Hon redovisar också att Blekingepärlor återkommit med synpunkter om att
det inte är tydligt vad kommunen beviljat för bidrag i deras fall då man sökt
två olika.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S), Helene Fogelberg (M) samt Peter Jansson (SD).

Yrkande 1
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet godkänner att ärendet
hanteras som ett beslutsärende.
Propositionsordning 1
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.

Yrkande 2
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att följande beslut tas avseende Grupp 39:
Kulturutskottet beslutar att inte bevilja Grupp 39 något bidrag då föreningen
inte uppfyller de grundläggande krav som ställs för att erhålla bidrag och då
det inte redovisats hur studieförbundet är kopplat till verksamheten.
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Propositionsordning 2
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.

Yrkande 3
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet beslutar att bevilja
Blekingepärlor 8000 kr i arrangemangsbidrag.
Propositionsordning 3
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kulturutskottet beslutar
1) att inte bevilja Grupp 39 något bidrag då föreningen inte uppfyller de
grundläggande krav som ställs för att erhålla bidrag och då det inte
redovisats hur studieförbundet är kopplat till verksamheten samt
2) att bevilja Blekingepärlor 8000 kr i arrangemangsbidrag
________________
Exp:
Cecilia Mörck, föreningskoordinator
Anders Karlsson, förvaltningschef
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