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§ 15 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 måndagen den 12 april. 

________________ 
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§ 16 Dnr 2020-000386 109 

MEDBORGARFÖRSLAG - Alternativa förslag om ett 
stadsmuseum i Ronneby kommun 

Kulturchef Kristi D Emaus lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås enligt nedan att innehåll 

och verksamhet i det planerade stadsmuseet i Ronneby skall delas upp och 

visas på 4 olika platser istället för att koncentreras till en fysisk byggnad. I 

anslutning till dessa platser föreslås det också att det skall finnas tillgång till 

restauranger och kaféer.  

Emaljföremålen från Kockums emaljer verk får ett permanent visningsrum 

på Kulturcentrum. 

Kockums kvarn blir en utställningslokal för Ronneby hembygdsförening. 

I Kallvattenkuren i Brunnsparken visas Gribshunden och fynd från 

utgrävningarna i Vång. 

”Kapellet” i Kallinge blir centrum för ett museum med Emalj och 

gjuteriföremål, spisar, plåt osv. med tillgång till Modelladan och alla föremål 

som finns i den.    

Bedömning 

I samband med renovering och ombyggnad av Kulturcentrums huvudentré 

planeras en mindre permanent utställning av emaljföremål från Kockums 

emaljerverk. 

 

I arbetet med att skapa ett regionalt centrum för samtida konst; enligt beslut i 

KS20170131 § 5, finns Kockums kvarn (Massmanska kvarnen) med.  

I det pågående projektet Katalysatorn – konstproduktion och residense i 

Blekinge med stöd från konstnärsnämnden, arbetar Region Blekinge/Konst i 

Blekinge och Kulturcentrum med att skapa en intressant plats för 

yrkesverksamma konstnärer. I detta arbete ingår lokalerna i Massmanska 

kvarnen. 

 

Angående plats för projektet Gribshunden och fynden från Vång pågår en 

platsutredning enligt uppdrag från Miljö- och byggnadsnämnden § 138 2020 

0520. 
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”Kapellet ” i Kallinge används av utbildningsförvaltningen och här har 

Rävens öppna förskola sin verksamhet.    

Förslag till beslut 

Teknik, -fritid och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå 

kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget besvarat   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet föreslår kommunstyrelsen att anse medborgarförslaget vara 

besvarat. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 17 Dnr 2021-000175 001 

Biblioteksbuss - driftskostnad samt förslag till 
förändringar inom biblioteksverksamheten 

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson lämnar följande beslutsförslag: 

Sammanfattning  

Medel 2 milj kronor för inköp av en mindre biblioteksbuss (under 3 500 kg) 

till Ronneby kommun har sökts och erhållits av Kulturrådet. Bussen, som får 

ses som ett litet mobilt bibliotek, kommer att kunna erbjuda en flexibilitet; 

både vara försedd med medier och med möjlighet till mindre barnaktiviteter 

samt viss it-vägledning, och kommer att innebära en förstärkning av 

biblioteksverksamheten. Det mobila biblioteket kommer närmare 

medborgarna och bibliotekspersonalen kommer att kunna arbeta mer 

uppsökande. Förutom ordinarie turer, kommer bussen att besöka förskolor 

och skolor framför allt på landsbygden där det idag saknas närhet till ett 

bibliotek, kan stå intill den lokala livsmedelsbutiken, besöka stranden eller 

ett publikt event. Upphandling av fordonet är genomförd och leverantör är 

Upplands Motor, Kista. Bussen kommer att byggas och tas i drift under 

2022.   

Bedömning 

 Medel för medieinköp samt personalförsörjning till biblioteksbussen tas 

inom befintlig budget och organisation. När det gäller driften av fordonet är 

årskostnaden uppskattad till ca 40 000 kronor (skatt, försäkring, drivmedel, 

service och normal skötsel). Driften kan inte täckas inom Biblioteksenhetens 

nuvarande budget.  

I samband med att bussen tas i drift, föreslås två verksamhetsförändringar: 

Bokstationerna i Backaryd och Eringsboda föreslås tas bort. Beståndet på ca 

150 titlar per station byts idag ut 3 gånger per år. Läsarna lånar ”i god tro” d 

v s inga utlån i något registrerat system sker. Biblioteksbussen ersätter i 

stället bokstationerna med mer frekventa besök, med personlig service och 

med möjlighet för låntagarna att kunna reservera ur bibliotekets ordinarie 

bestånd och därmed kunna ta del av titlar utifrån eget intresse. Ett f n relativt 

stort svinn av medier kan därmed undvikas och utlånen mätas och ge en 

bättre utlåningsstatistik.  

Hjorthöjdens mötesplats delas idag mellan bibliotek och fritidsgård. 

Verksamheterna är inte integrerade. På grund av att verksamheterna har 

olika funktion/målgrupper är det svårt att hålla öppet samtidigt. Biblioteket 

har ensambemanning, och har normalt öppet två förmiddagar i veckan, 
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sammanlagt 6 timmar. Biblioteket besöks av förskolan, och Espedalsskolans 

elever för lån och bokprat, med få besök av allmänheten. Utlånen låg under 

avslutat verksamhetsår på 1 872 lån varav 94% barnlån (att jämföra med t ex 

Hallabro med 7 120 lån). Antalet besök uppgick till 815 personer. 

Biblioteket föreslås i stället ersättas av den mobila biblioteksbussen, som kan 

stanna på plats, men även besöka förskola och skola och andra platser i 

området. Bibliotekets del av lokalen föreslås överlåtas till fritidsgården som 

kan nyttja hela lokalen för sin verksamhet. Det finns ingen ekonomisk vinst 

att göra med detta förslag, men befintliga personalresurser och mediebestånd 

kan utnyttjas på ett bättre sätt med det mobila biblioteket där flexibiliteten är 

större.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå 

Teknik, fritid- och kulturnämnden att besluta: 

att äska medel för den årliga driften av biblioteksbussen inför budget 2022. 

att de två bokstationerna tas bort och ersätts av biblioteksbussen. 

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ersätta 

biblioteket på Hjorthöjden med biblioteksbussen och att biblioteksdelen i 

lokalen överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt ut.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till tjänsteförslaget.      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet föreslår att Teknik, fritid- och kulturnämnden beslutar: 

att äska medel för den årliga driften av biblioteksbussen inför budget 2022. 

att de två bokstationerna tas bort och ersätts av biblioteksbussen. 

att förvaltningen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ersätta 

biblioteket på Hjorthöjden med biblioteksbussen och att biblioteksdelen i 

lokalen överlåts till fritidsgårdens verksamhet fullt ut. 

 ________________ 

Exp: Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 18 Dnr 2021-000176 001 

Information - ansökan till Stärkta bibliotek /KUR 2021 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om att staten kommer 

att i ytterligare en treårsperiod avsätta medel öppna för bidragsansökningar 

för att stärka bibliotek. Ronneby ansöker om 875 000 kr inför 2022 för 1,5 

pedagogtjänst. Tanken är att pedagogerna ska följa med på biblioteksbussen. 

Anställningarna är i form av projektanställningar     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt Kranislav Miletic (S). 

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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§ 19 Dnr 2021-000075 009 

Uppdrag från nämnden - 2021 

 

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. 

Inget nytt att rapportera. 

 

§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. 

Först måste uppdraget definieras mer och rätt person för genomförande 

hittas. Förvaltningen återkommer därefter till kulturutskottet för en första 

diskussion.   

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att ärendet noteras till protokollet samt att 

uppdragen även fortsättningsvis tas upp på kulturutskottets sammanträden.      
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Propositionsordning 

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

kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar ärendet till protokollet. 

Uppdragen tas även fortsättningsvis upp på kulturutskottets sammanträden 

________________ 

Exp: 
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§ 20 Dnr 2021-000156 009 

Information från förvaltningen 2021 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar med anledning av 

pandemin att biblioteken har öppet men har få besökare. Det är inga 

aktiviteter under påsklovet. Planerar dock för en normal höst med aktiviteter. 

Kulturchef Kirsti Emaus informerar om pågående utställningar. 

Kulturcentrum har öppet och har en jämn ström av besökare. Klarar normalt 

regler om avstånd och max antal personer i lokalen bra.  

Hon lyfter även frågan om vad som händer med Kulturcentrum som byggnad 

och dess verksamhet. 

Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om att det finns en grupp 

bestående av honom själv, Tobias Ekbladh och Anna Hinseäng. Gruppen ska 

titta på konsekvenserna av om museet skulle läggas i Kulturcentrum och i 

Sockerbruket. 

Annars är verksamhetsbidragen den stora arbetsuppgiften på förvaltningen 

just nu. Utöver ansökningar så gås även redovisningarna för år 2019 igenom. 

På fritidssidan är det förlängda restriktioner från regeringen. Det finns nu 

kommunalt beslut om sanktioner för de som inte följer restriktionerna när 

kommunala idrottsanläggningar nyttjas. Flertalet följer dock restriktionerna 

på ett mycket bra sätt.    

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt ledamöterna Kranislav 

Miletic (S), Martin Johansson (S) och Helene Fogelberg (M).  

Yrkanden 

Jesper Rehn (L) yrkar med instämmande av övriga ledamöter att han 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.    

Propositionsordning 

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

kulturutskottet bifal.er detsamma.      
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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. 

________________ 

Exp: 
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§ 21 Dnr 2021-000076 009 

Övriga frågor  

 

Sammanfattning  

Ordförande Jesper Rehn (L) informerar om att styrelsen för 

Folkbildningsrådet har tidigare fattat beslut om att verksamhetsåret 2020 inte 

ska utgöra underlag vid fördelning av ordinarie statsbidrag. 

Folkbildningsrådet har nu även beslutat att detta också ska gälla för 

verksamhetsåret 2021 med anledning av coronapandemin. 

Kommunala beslut behövs för att det även skall gälla för det kommunala 

bidraget till Studieförbunden och de bör vara samma i länets kommuner. 

Han avrapporterar även deltagande vid föredrag om museet The Whale i 

Norge. Kulturutskottet var inbjudna att lyssna tillsammans med 

kommunstyrelsens arbetsutskott och styrelsen för Blekinge museum. Från 

kulturutskottet deltog även Kranislav Miletic (S). 

Martin Johansson (S) lyfter att det kommit en inbjudan om deltagande vid 

utgrävning vid Hagbards källare. Ordförande Jesper Rehn (L) kontaktar 

projektledare Anders Engblom för att höra om och hur det går att göra något 

i samband med utgrävningen för de ledamöterna som är intresserade.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt ledamöterna Kranislav 

Miletic (S) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att de övriga frågorna noteras till 

protokollet.      

Propositionsordning 

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

kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar de övriga frågorna till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 22 Dnr 2021-000123 800 

Verksamhetsbidrag 2021- Kulturföreningar 

 

Sammanfattning  

Föreningskoordinator Peter Parnfelt redovisar inkomna bidragsansökningar 

från kulturföreningar och förslag på hur mycket bidrag som ska beviljas. 22 

ansökningar har inkommit och vid Teknik-, fritid- och kulturnämndens 

sammanträde i mars beslutas om bidrag till fyra föreningar om totalt 866 000 

kr. Följande ansökningar kvarstår för beslut: 

Sökande Ansökt Förslag efter handläggning 

Folk Practice Academy 110 000 110 000 

Ronneby Blåsorkester 60 000 60 000 

Bräkne-Hoby Folkets Hus UPA 3 000 3000 

Öljehults Samhällsförening 25 000 25 000 

Hoby 

Samhälls/Hembygdsförening 

4 000 4 000 

Sångkören Decibellerna 20 000 20 000 

Bräkne Hoby-bygd i Samverkan 21 000 21 000 

Belganets Samhällsförening 10 000 10 000 

Blekinge Spelmansförbund 10 000 10 000 

Blekingepärlor Ideell förening 80 000 0 

Hoby Ekbacke 40 000 0 

Ronneby Musikvänner 40 000 40 000 

Blekinge Läns Hemslöjd 93 200 30 000 

Skottårsorkestern 25 000 25 000 

Ronneby Filmstudio 50 000 20 000 

Grupp 39 122 400 50 000 

Tallets Musikförening 25 000 25 000 

Dans i Blekinge 60 000 60 000 

 

Enligt teknik-, fritid- och kulturnämndens delegationsordning 5.17 B) så har 

kulturutskottet delegation att fatta beslut om bidrag enligt av fullmäktige 

beslutade riktlinjer till kulturverksamhet upp till 1,5 prisbasbelopp.    
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Bedömning 

Förvaltningens förslag bygger på följande bedömning: 

Föreningar som efter handläggning föreslås beviljat bidrag har lämnat en 

godkänd redovisning av tidigare utbetalt bidrag. 

Två föreningar får avslag ansökan från Blekingepärlor Ideell förening och 

från Hoby Ekbacke. Ansökan från Blekingepärlor för att det inte är en ideell 

förening som är öppen för alla (max 50 medlemmar) och att man tänkt 

använda del av bidrag till att finansiera en annan förening (Lyckå 

Kammarmusik). Ansökan från Hoby Ekbacke för att det söks enbart för 

underhåll inte för verksamhet. 

Ansökan från Blekinge Läns Hemslöjd är föreslagen beviljad summa 

handlagd utefter inskickad budget och verksamhetsplan för 2021 samt efter 

beviljat bidrag för 2019. Verksamhetsplan 2019 o 2021 ser lika ut därför 

samma bidragssumma. 

Ansökan från Ronneby filmstudio är beviljad summa handlagd utefter att 

man i verksamhetsplan och budget uppger att man ska använda 30000 kr till 

jubileumsfest. Enligt bidragsreglerna ges inte bidrag till föreningar för 

jubileum. 

Ansökan från Grupp 39 är beviljad summa handlagd utefter bedömning av 

inskickad budget och verksamhetsplan för 2021. Föreslagen beviljad summa 

täcker kostnader för det som är verksamhetsrelaterat i budgeten.  

   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) samt ledamöterna Kranislav 

Miletic (S) och Martin Johansson (S). 

Yrkanden 

Martin Johansson (S) yrkar med instämmande av Kranislav Miletic (S) att 

kulturutskottet fattar beslut i enlighet med delegationsordningen.  

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet fattar beslut om bidrag i 

enlighet med ovanstående lista samt föreslå teknik-, fritid-och 

kulturnämnden att bevilja Folk Practice Academy 110 000 kr i 

verksamhetsbidrag för 2021.    

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framförda yrkanden och 

finner att kulturutskottet bifaller desamma.      



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(17) 
2021-04-06  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Beslut 

Kulturutskottet förslår teknik-fritid- och kulturnämnden att bevilja Folk 

Practice Academy 110 000 kr i verksamhetsbidrag för 2021 

 

Kulturutskottet beviljar övriga kulturföreningar på ovanstående lista 

verksamhetsbidrag för 2021 i enlighet med förslag efter handläggning. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 

Peter Parnfelt 

 


