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§7

Dnr 2020-000064 006

Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet
2020
Beslut
Martin Johansson (S) utses att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justering sker den 6 mars 2020.
________________
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§8

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 notera informationen till protokollet.
________________
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§9

Dnr 2020-000135 009

Stärkta bibliotek 2020
Sammanfattning
Riksdagen ger Sveriges kommuner möjlighet att söka statliga medel för
stärkta bibliotek, Ronneby har under två år sökt och fått medel för
mediepedagog och digitalt arbete. Ansökning ska nu lämnas in för ett tredje
och sista år, sista ansökningsdatum är 2 april.
Två förslag på projekt att ansöka för:
1. Attraktiva filialbibliotek - Genomlysning av filialbiblioteken, till
exempel starta meröppet i biblioteket i Hallabro.
2. Läsande landsbygd - Arbeta med läsfrämjande på landsbygden – till
exempel starta pop-up-bibliotek, kulturfordon eller förskolebibliotek.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S),
Helene Fogelberg (M) och Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet beslutar att Ronneby
kommun ska söka bidrag för stärkta bibliotek till projekt ”Läsande
landsbygd”.
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet ger enhetschef Therese
Emilsson Persson i uppdrag att skriva och specificera en ansökan om stärkta
bibliotek avseende projekt ”Läsande landsbygd”.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt första yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt andra yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
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Utdragsbestyrkande

Sida

6(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-03-03
Kulturutskottet

Beslut
Kulturutskottet beslutar att Ronneby kommun ska söka bidrag för stärkta
bibliotek avseende projekt ”Läsande landsbygd”.
Kulturutskottet beslutar att ge enhetschef Therese Emilsson Persson i
uppdrag att skriva och specificera ansökan om stärkta bibliotek avseende
projekt ”Läsande landsbygd”.
________________
Exp:
Bibliotekschef, Therese Emilsson Persson
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§ 10

Dnr 2020-000146 800

Avtal Ronneby Folkteater 2020
Sammanfattning
Ronneby kommun har under åren 2017, 2018 samt under 2019 tecknat
ettåriga samarbetsplaner med Ronneby Folkteater. Föreningen har inför
tecknandet 2020 inkommit med en skrivelse gällande önskade förändringar i
kommande samarbetsplan. Ronneby Folkteater föreslår följande ändringar
utifrån 2019 års samarbetsplan:
•

Att verksamhetsbidraget höjs från 539 000 kronor till 739 000
kronor.

•

Att 100 000 kronor ska användas för gästspel på teatern samt

•

arrangemang i kommunens mindre samhällen.

•

Att all uthyrning ska ske efter av kommunen fastställd taxa.

•

Att föreningen har rätt att utöver av kommunen fastställd taxa även ta
betalt för användningen av föreningen ägd teknisk utrustning, för
teknikers tjänster, vaktmästare samt städkostnader.

Bedömning
Föreningen beviljades under 2019 verksamhetsbidrag med 439 000 kronor.
Till detta beviljades föreningen ytterligare verksamhetsbidrag med 100 000
kronor, anledningen till ytterligare verksamhetsbidrag beviljades var att
Ronneby Folkteater övertog Riksteaterns och Regionteatern i
Blekinge/Kronobergs teaterföreställningar samt att arrangemang i
kommunens mindre samhällen tagits över av föreningen, detta från och med
2017.
Föreningen föreslår i sin skrivelse att det totala verksamhetsbidraget under
2020 höjs till 739 000 kronor, en höjning med 200 000 kronor jämfört med
2019. Bedömningen är att föreningen inom ramen för bifogat avtalsförslag
finner täckning för, av föreningen, beskrivna kostnader. Detta utan en
höjning av verksamhetsbidraget. Föreningens övriga förslag är inget som
missgynnar kommunen eller föreningen utan kan istället gynna samarbetet
och Ronneby Folkteaters utveckling. Bedömningen är att även de övriga
förslagen från föreningen tillgodoses i bifogat avtalsförslag.
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Förslag till beslut
Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden att ge
förvaltningschef i uppdrag att teckna bifogat avtal med Ronneby Folkteater
för 2020.
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.
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet tillsammans med
förvaltningen ser över avtalskonstruktionen med Ronneby folkteater inför
2021.
Martin Johansson (S) yrkar att kulturutskottet beslutar att avsätta två timmar
vid kulturutskottets sammanträde i april för diskussion kring Ronneby
kommuns kulturstrategi i stort, samt teaterverksamhet i kommunen.
Ordföranden för Ronneby folkteater bjuds in till sammanträdet.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt första yrkande och
finner att Kulturutskottet bifaller detsamma.
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt andra yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på Martin Johanssons (S)
yrkande och finner att kulturskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet föreslår Teknik- fritid- och kulturnämnden att ge
förvaltningschefen i uppdrag att teckna bifogat avtal med Ronneby
Folkteater för 2020.
Kulturutskottet beslutar att tillsammans med förvaltningen ser över
avtalskonstruktionen med Ronneby folkteater inför 2021.
Kulturutskottet beslutar att avsätta två timmar vid kulturutskottets
sammanträde i april för diskussion kring Ronneby kommuns kulturstrategi i
stort, samt teaterverksamhet i kommunen. Ordföranden för Ronneby
folkteater bjuds in till sammanträdet.
________________
Exp:
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Teknik- fritid- och kulturnämnden
Kulturutskottet
T f verksamhetschef, Nicklas Martinsson
Förvaltningschef, Anders Karlsson
Mikael Mårtensson, ordförande Ronneby folkteater
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§ 11

Dnr 2019-000399 299

Renovering/ombyggnation av kulturcentrum i Ronneby
Fastighetschef Sören Andersson och Mark- och exploateringsenhetens
enhetschef Anna Hinseäng föredrar ärendet.
Sammanfattning
Mark- och exploateringsenhetens arbete avseende kulturcentrum:
•

Startmöte med konsultgrupp är klart

•

Tre ytterligare möten är inbokade fram till 8/4

•

Rambeskrivning till förfrågningsunderlag

•

Äskande av medel maj 2020

•

Tidsaspekten

•

Arkeologisk undersökning krävs

•

Utredningar om byggnadens skick

•

Taket kollas och får prioritering

•

Golvkonstruktion – vad ska man ha för golvkonstruktion för att inte
få problem

•

Köksutredning genomförs

•

Projekt Kulturbryggan – Johan Stenbeck

•

Kulturcentrums lokaler kommer till liten del att behöva tas i anspråk

Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S),
Helene Fogelberg (M) och Kranislav Miletic (S).
Yrkanden
Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att Kulturutskottet ställer följande fråga
till Kommunstyrelsen: utifrån mål och avsiktsförklaring–vad är fokus
avseende näringsidkare kontra kulturcentrum, samt: Vad är Mark- och
exploateringsenhetens specifika uppdrag avseende byggnaden och varifrån
härstammar detta uppdrag?
Kulturutskottet yttrar vidare att utskottet ställer sig frågande till huruvida
byggnaden i första hand är till för restaurangverksamhet eller kulturändamål.
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Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet till sammanträdet i april
bjuder in förvaltningschef Anders Karlsson.
Propositionsordning
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt första yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på sitt andra yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kulturutskottet beslutar att ställa följande fråga till Kommunstyrelsen:
utifrån mål och avsiktsförklaring–vad är fokus avseende näringsidkare
kontra kulturcentrum, samt: Vad är Mark- och exploateringsenhetens
specifika uppdrag avseende byggnaden och varifrån härstammar detta
uppdrag?
Kulturutskottet yttrar vidare att utskottet ställer sig frågande till huruvida
byggnaden i första hand är till för restaurangverksamhet eller kulturändamål.
Kulturutskottet beslutar att till sammanträdet i april bjuda in förvaltningschef
Anders Karlsson.
________________
Exp:
Enhetschef Mark- och exploateringsenheten, Anna Hinseäng
Fastighetschef, Sören Andersson
Enhetschef, Kirsti D Emaus
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef, Anders Karlsson
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§ 12

Dnr 2020-000065 009

Övrigt - Kulturutskottet 2020
Sammanfattning
Ordförande Jesper Rehn (L) lyfter fråga om medverkan i kulturfoldern, som
inkommit till kulturutskottet. Politiken kan inte bestämma att enskilda
näringsidkare ska finnas med i kulturfoldern. Däremot kan man diskutera hur
kulturverksamheten ska samarbeta med näringslivet, vilket kulturskottet
ämnar göra i arbetet med kulturstrategin.
I samband med flytt av kommunens konstförråd har frågor uppkommit om
medel för restaurering och rengöring av konsten vi äger. Några medel för
detta finns i dagsläget inte avsatta.
Deltar i debatten
Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S),
Helene Fogelberg (M) och Kranislav Miletic (S).
Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
________________

Justerandes sign
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