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§ 12

Dnr 2019-000092 006

Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet
2019
Beslut
Kranislav Miletic (S) utses till att jämte ordförande justera dagens protokoll.
________________
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§ 13

Dnr 2019-000234 009

Information Gripshundsmuseet
Anders Engblom och Siiri Irskog ger information om arbetet med ett
stadsmuseum i Ronneby kommun.
Sammanfattning
Målbilden med projektet är att det ska etableras ett stadsmuseum i Ronneby
kommun. Intill att detta nåtts har ett projektkontor skapats i Kallvattenkuren.
Syftet med projektkontoret är att hålla arbetet och intresset för ett
stadsmuseum levande. Tanken om ett stadsmuseum i Ronneby har funnits i
cirka 80 år. Vidare beskrivs historien kring fynden av gripshunden samt
guldgubbarna och guldgummorna i vång.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M) och
Martin Johansson (S).
Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 14

Dnr 2019-000278 869

Kulturanalys 2019
Ordförande Jesper Rehn (L) presenterar rapporten ”Kulturanalys 2019”.
Sammanfattning
Rapporten ”Kulturanalys 2019” har tagits fram av myndigheten för
kulturanalys. Det är en statlig myndighet som sorterar under
Kulturdepartementet och har till uppdrag att utvärdera, analysera och redovisa
effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet.
Kulturanalys 2019 är ett regeringsuppdrag och är myndighetens samlade
uppföljning och årliga bedömning av läget kopplade till de kulturpolitiska
målen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S), Helene
Fogelberg (M) och Kranislav Miletic (S).
Beslut
Kulturutskottet noterar informationen och diskussionen till protokollet.
________________
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§ 15

Dnr 2019-000222 860

Kulturstrategi
Kulturstrategi antagen av fritid- och kulturnämnden 2018-12-11 § 170 lyfts
för diskussion.
Sammanfattning
Kulturstrategin antogs av fritid- och kulturnämnden 2018-12-11 § 170 och
syftar till att ta ett helhetsgrepp om ansvaret inom kulturområdet, skapa en god
samordning av kultursatsningar och att kulturella och konstnärliga inslag ska
bidra till att stärka kommunens identitet. Vidare beskrivs strategin som ett
styrdokument åt dåvarande fritid- och kulturnämnden. Strategin anger
inriktningar, prioriteringar och strategier för området och ska vara vägledande
vid framtagande av exempelvis mål, verksamhetsbeskrivningar,
handlingsplaner samt taxor- och bidragsbestämmelser.
Diskussion
Ledamöterna är överens om att dokumentet i stort ska fortsätta gälla.
Utskottet bör fokusera på att utveckla och se över eventuella tillägg.
Martin Johansson (S) lyfter begreppet ”digital kultur”. Begreppet saknas i
strategin men Johansson menar att det kan vara något att föra in i framtiden.
Ledamöterna enas i vikten av ”digital kultur” som tillgängliggörande och i
marknadsföringssyfte. Vidare förs en diskussion om lämplig plats i
dokumentet för begreppet digital kultur, det skulle tillexempel kunna tillföras
som ett nytt stycke under ”kulturformer” (sida 7 i kulturstrategin). Vidare
menar ledamöterna att det praktiska arbetet med att digitalisera nämndens,
utskottets och verksamhetens arbete med fördel skulle kunna utformas och
utföras tillsammans med andra nämnder och förvaltningar. Utskottet är
positiva till förvaltningsövergripande samverkan.
Ledamöterna uppmärksammar att dans saknas som kulturform i dokumentet.
Verksamhetschef Thomas Andersson svarar att dokumentet vid antagandet i
fritid- och kulturnämnden inte avsåg att täcka allt. Diskussion har
tillexempel förts med Region Blekinge och övriga kommuner i länet om att
vissa områden fokuseras det mer på i andra orter. Regionalt ligger fokus på
dans i Karlshamn. Ledamöterna är överens om att dans bör tillföras strategin
och formuleras som en kulturform.
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Ordförande Jesper Rehn (L) lyfter att fritidsgårdarna inte benämns i sak i
strategin. Diskussion förs huruvida det ska föras till strategin eller inte.
Utskottet är enig om att fritidsgårdar bör föras in i dokument.
En diskussion lyfts kring strategins möjliga koppling till integration. Ska
tillexempel begreppet ” nya svenskar” benämnas som särskild grupp? Tidigare
fritid- och kulturnämnden menade att så inte skulle göras. Ordförande Rehn
(L) för ett resonemang om den ”nya kulturen” som tillförs, tas det tillvara på
nya kulturformer? Visare diskussion sker kring hur arbetet inom
kulturutskottet kan tillföra något på området integration. Hur skapas
mötesplatserna och händelserna på bästa sätt?
Ytterligare en diskussion lyfts kring strategins kopplingar till näringslivet.
Tillexempel vill vissa aktörer vara med i informationsmaterial/foldrar som
produceras inom nämndens och utskottets verksamhetsområde. Ett problem
med detta är just likställighetsprincipen. Ska utskottet på något sätt hjälpa
andra aktörer med marknadsföring vill ordförande att detta sker efter
uppdrag från nämnden.
Slutligen förs en diskussion om arbetet med ett stadsmuseum i Ronneby
kommun ska föras in i strategin, tillexempel under rubriken kulturarv.
Ordförande Rehn (L) hänvisar till det uppdrag som formulerats åt
kulturutskottet i vilket det framgår att utskottet ska vara delaktiga i processen
att möjliggöra ett framtida stadsmuseum. Någon som även skulle kunna
föras in i strategin.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S),
Kranislav Miletic (S) och Peter Johansson (SD).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar på att diskussionen tas till dagens
protokoll samt att ordförande får i uppdrag att lyfta frågan gällande andra
aktörers medverkan i informationsmaterial/foldrar som produceras inom
nämndens och utskottets verksamhetsområde till ordförande i teknik- fritidoch kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kulturutskottet noterar dagens diskussion till protokollet. Vidare får
ordförande i uppdrag att lyfta frågan gällande andra aktörers medverkan i
informationsmaterial/foldrar som produceras inom nämndens och utskottets
verksamhetsområde till ordförande i teknik- fritid- och kulturnämnden.
________________
Exp:
Jesper Rehn (L), ordförande
Thomas Andersson, verksamhetschef
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§ 16

Dnr 2019-000221 041

Budget 2020-2021
Sammanfattning
Något beslut med anledning av budget som berör kulturutskottet har inte tagits
än. Ordföranden bedömer att detta tidigast kan göras under sammanträdet i
maj för teknik-fritid- och kulturnämnden. Däremot har kulturutskottet i och
med den nya delegationsordningen getts rätt att besluta om bidrag enligt av
fullmäktige beslutade riktlinjer till kulturverksamhet upp till 1,5 pbb
(prisbasbelopp).
Beslut
Kulturutskottet noterar ärendet till protokollet.
________________
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§ 17

Dnr 2019-000144 009

Information om Regional kulturplan, Region Blekinge
Sammanfattning
Malena Sandgren från Region Blekinge ger information om den regionala
kulturplanen och kultursamverkansmodellen.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L) och Martin Johansson (S).
Beslut
Kulturutskottet noterar informationen till protokollet samt tackar Malena
Sandgren för en bra presentation.
________________
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§ 18

Dnr 2019-000095 009

Övrigt - Kulturutskottet 2019
Sammanfattning
Ordförande Jesper Rehn (L) anmäler två övriga punkter under dagens
sammanträde.
1. Enprocentregeln.
Ordföranden önskar lyfta frågan om hur arbetet med enprocentregeln
för konstnärligutsmyckning fortskrider. Ordföranden önskar att
utskottet ställer sig bakom frågan och av kommunfullmäktige kräver
ett tydligt svar.
2. Flytt av sammanträde från 21/10 till 23/10.
Ordförande önskar flytta mötet i oktober. Från den 21:e till den 23:e.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Jesper Rehn (L).
Beslut
Kulturutskottet ställer sig bakom frågan om hur arbetet med enprocentregeln
för konstnärligutsmyckning fortskrider och kräver av kommunfullmäktige ett
tydligt svar.
Kulturutskottet flyttar sammanträdet 21/10 till 23/10.
________________
Exp:
Samtliga ledamöter
Kommunstyrelsen
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