
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(9) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 
Plats och tid Hobysalen, kl. 13:00-15:20 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild förteckning 

 Ersättare 

Se särskild förteckning 

Övriga närvarande Se särskild förteckning 

Justerare Kranislav Miletic (S) 

Justeringens plats och tid Stadshuset, kanslienheten 2020-02-12 kl 14:00 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-6 
 Anna-Karin Sonesson  

 Ordförande 

  

 
Jesper Rehn (L) 

 

 Justerare 

  

 
Kranislav Miletic (S) 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsinstans Kulturutskottet 

Sammanträdesdatum 2020-02-04 

Datum då anslaget sätts upp 2020-02-12   

Datum då anslaget tas ned 2020-03-04 

Förvaringsplats för protokollet Kanslienheten, stadshuset 
 

Underskrift 

  

 
Anna-Karin Sonesson 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Jesper Rehn (L), ordförande 
Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande 
Kranislav Miletic (S), 2:e vice ordförande 
Peter Jansson (SD) 
 

  

Övriga närvarande  

Tjänstemän Kirsti Emaus §§ 1-4 samt 6, enhetschef Kulturcentrum 
Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 
Anna-Karin Sonesson, kanslichef 

Övriga  
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§ 1 Dnr 2020-000064 006 

Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet 
2020 

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kranislav Miletic (S) utses till 

justerare.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och 

finner att utskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att utse Kranislav Miletic (S) att, jämte ordföranden, 

justera dagens protokoll. Justering sker onsdag 12 februari kl 14.00. 

________________ 

Exp: 
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§ 2 Dnr 2020-000075 880 

Verksamhetsberättelse Ronneby bibliotek 2019 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson sammanfattar utskickad 

verksamhetsberättelse för Ronneby bibliotek 2019 och redogör för de stora 

händelserna under året. Bland annat: 

- Ny förvaltning, nämnd samt förvaltningschef 

- Projektanställd mediepedagog 

- Ny medieplan  

- Ny återlämningsautomat på stadsbiblioteket 

- Anställningsstoppet som påverkat negativt 

- Utlåningarna har minskat men betydligt mindre procentuell 

minskning än tidigare år. Störst minskning i Kallinge.     

Deltar i debatten 

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

(S), Helene Fogelberg (M) samt Peter Jansson (SD). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att verksamhetsberättelsen och 

informationen noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

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

kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera verksamhetsberättelsen och informationen 

till protokollet. 

________________ 

Exp: 

 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(9) 
2020-02-04  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 3 Dnr 2019-000335 860 

Uppdrag från nämnden 

 

Sammanfattning  

Inga nya ärenden eller uppdrag har överlämnats till utskottet från teknik-, 

fritid- och kulturnämnden. 

Ordförande Jesper Rehn (L) informerar om att kommunstyrelsen har haft ett 

ärende under dagen idag om en avsiktsförklaring avseende nytt museum. I 

tjänsteskrivelsen förslås att teknik-, fritid- och kulturnämnden erbjuds att 

utse kulturutskottet till en kommunal referensgrupp i arbetet med att etablera 

ett Ronneby museum.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L). 

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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 4 Dnr 2019-000399 299 

Renovering/ombyggnation av kulturcentrum i Ronneby 

 

Sammanfattning  

Enhetschef för Kulturcentrum Kirsti Emaus informerar om renovering och 

ombyggnad av Kulturcentrum.  

Då det delvis finansieras av bidrag från Boverket har kommunen begärt 

uppskov med projektredovisningen till mars 2021. Av planerade  

förändringar av huvudentré, foajé, hörsal, ventilation och renovering av tak 

är det bara ventilationen som är nästan klar och taket påbörjat. 

Nu har en fuktproblematik tillkommit, särskilt vid restaurangen.  

Det finns även bidrag från Kulturbryggan för renovering av verkstäderna.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Helene Fogelberg 

(M), Peter Jansson (SD) samt Kranislav Miletic (S).  

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att mark- och exploateringschefen samt 

fastighetschefen bjuds in till nästa möte för att få helhetsbild över de olika 

renoveringarna och ombyggnaderna inklusive ekonomin.        

Propositionsordning 

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

kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att bjuda in mark- och exploateringschefen samt 

fastighetschefen till nästa möte för att få helhetsbild över de olika 

renoveringarna och ombyggnaderna inklusive ekonomin.  

________________ 

Exp: 

Anna Hinseäng, mark- och exploateringschef 

Sören Andersson, fastighetschef 
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§ 5 Dnr 2019-000385 889 

Biblioteksplan för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson har tagit fram ett utkast till 

biblioteksplan att ha som utgångspunkt för fortsatt diskussion i 

kulturutskottet efter tidigare workshop. Utgångspunkten har varit en struktur 

som följer nuvarande biblioteksplan. 

Kulturutskottet går igenom område för område och lämnar synpunkter.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Helene Fogelberg 

(M), Peter Jansson (SD) samt Kranislav Miletic (S).  

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att ärendet noteras till dagens protokoll 

samt att ärendet tas upp igen när ett färdigt förslag finns inklusive 

utbildningsförvaltningens delar.      

Propositionsordning 

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

kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att ärendet notera till dagen protokoll samt att 

ärendet tas upp igen när ett färdigt förslag finns inklusive 

utbildningsförvaltningens delar. 

________________ 

Exp: 

Therese Emilsson Persson 
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§ 6 Dnr 2020-000065 009 

Övrigt - Kulturutskottet 2020 

 

Sammanfattning  

Enhetschef för Kulturcentrum Kirsti Emaus informerar om 

- Invigning av nya utställningar på kulturcentrum  

- Konstförrådet håller på att flyttas till Vidablick  

- Slöjdhuset - det finns inte något avtal med Blekinge läns hemslöjd 

ideell förening. Hyran har tidigare finansierats av Region Blekinge. 

För att få lika behandling av alla föreningarna har Nicklas 

Martinsson, tf verksamhetschef fritid- och kultur, i uppdrag att se 

över bidragsregler och avtal.  

Ordförande Jesper Rehn (L) informerar om att han har enligt uppdrag från 

kulturutskottet träffat representanter för Teater Kontur och pratat om deras 

planer. De vill i ett första steg genomföra ett bildningsprojekt under ett år 

och de försöker få finansiering för det, vilket innebär att det kanske kommer 

ansökan om arrangemangbidrag till verksamheten framöver.   

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), ledamöterna Helene Fogelberg 

(M), Peter Jansson (SD) 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 beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

 


