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§ 47 Dnr 2021-000074 009 

Val av justerare och tid för justering  

 

Beslut 

Martin johansson (S) utses att jämte ordföranden justera dagensprotokoll. 

Justering sker digitalt 11 oktober 2021. 

________________ 
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§ 48 Dnr 2021-000414 800 

Sammanträdesdatum för kulturutskottet 2022 

 

Sammanfattning  

Förslag till sammanträdestider för 2022 föreligger enligt följande: 

Tisdagar kl 08.30 

8 februari, Kallingesalen 

8 mars, Kallingesalen 

12 april, Hobysalen 

10 maj, Hobysalen 

14 juni, Hobysalen 

13 september, Hobysalen 

11 oktober, Hobysalen 

8 november, Hobysalen 

13 december, Hobysalen 

Förslag till beslut 

Kulturutskottet föreslås besluta att fastställa sammanträdesdagar för 2022 

enligt följande: 

8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 

november samt 13 december.  

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner  

att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet föreslås fastställer sammanträdesdagar för 2022 enligt 

följande: 
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8 februari, 8 mars, 12 april, 10 maj, 14 juni, 13 september, 11 oktober, 8 

november samt 13 december. 

________________ 

Exp: 

Ordf. TFKN 

Förvaltningschef TFK 

Berörda övriga chefer TFK 

Sofie Andersson, nämndsekreterare 

Christoffer Svensson, kommunsekreterare 
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§ 49 Dnr 2021-000052 805 

Föreningsbidrag 2021 Backaryds Samhällsförening 

Föreningskoordinator Peter Parnfelt lämnar följande förslag till beslut: 

Sammanfattning  

Backaryds samhällsförening har inkommit med en ansökan om ett 

investeringsbidrag B. ansökan är på 5000kr och avser inköp av toppstjärna 

till byns julgran samt julgran. Enligt bifogad offert kostar julstjärnan 4370kr. 

Resterade del av ansökt summa upp till 5000kr är tänkt att användas till 

inköp av julgran.      

Bedömning 

Då det enligt gällande bidragsregler för Ronneby kommun tydlig framgår att 

investeringsbidrag avser stödja förening att köpa in kapitalvaror och 

inventarier Toppstjärnan kan ses som en investering då den kan användas 

under många år medan en julgran oftast inte går att använda mer än vid ett 

tillfälle. Enligt bidragsreglerna kan inte ett investeringsbidrag täcka mer än 

max 50% av den i offerten upptagna kostnaden.       

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet att bevilja 

föreningens ansökan om inköp av toppstjärna med 50% av kostanden på 

4375kr som tas upp i offerten, vilket blir 2187kr.      

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till beslut.       

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kulturutskottet beviljar föreningens ansökan om inköp av toppstjärna med 

50% av kostnaden på 4375 kr som tas upp i offerten, vilket blir 2187 kr. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt 
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§ 50 Dnr 2021-000062 805 

Föreningsbidrag 2021 Blekinge Läns Hemslöjd 

Föreningskoordinator Peter Parnfelt lämnar följande förslag till beslut: 

Sammanfattning  

Blekinge läns hemslöjd har inkommit med en ansökan om ett 

arrangemangsbidrag på 9 421kr för kulturarrangemang, ”En upptäktresa med 

nål och tråd”, workshop med tillhörande föreläsning. Arrangemanget avses 

att hållas i Kulturcentrums lokaler i Ronneby.      

Bedömning 

Enligt gällande bidragsregler kan en förening söka arrangemangsbidrag 

endast i undantagsfall, det vill säga när en förening fått möjlighet att hålla ett 

arrangemang utöver årsplanen. 

Aktuellt arrangemang finns upptaget i föreningens ansökan om 

verksamhetsbidrag 2021, vilket gör att man inte kan söka 

arrangemangsbidrag för det.      

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet att avslå 

föreningens ansökan om arrangemangsbidrag.      

Yrkanden 

Ledamot Martin Johansson (S) yrkar bifall till förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.       

Beslut 

Kulturutskottet avslår föreningens ansökan om arrangemangsbidrag. 

________________ 

Exp: 

Peter Parnfelt 
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§ 51 Dnr 2021-000424 880 

Förslag till nya avgifter för Ronneby bibliotek i och med 
önskan om likvärdiga avgifter inom Blekingebiblioteken  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson lämnar följande förslag till beslut: 

Sammanfattning  

I och med bibliotekssamarbetet mellan Karlshamn, Olofström, Sölvesborg 

och Ronneby när det gäller gemensam bibliotekskatalog, föreslås att 

avgifterna för försenad och förkommen media ska vara enhetliga mellan 

kommunerna inom Blekingebiblioteken. Det är viktigt att det finns en 

tydlighet för låntagaren vad som gäller, oavsett kommun och det blir också 

mer av en helhet i samarbetet.  

Bedömning 

I dagsläget har de fyra kommunerna Karlshamn, Olofström, Sölvesborg och 

Ronneby, som ingår i Blekingebiblioteken, olika ersättningsavgifter då 

låntagaren får betala om media inte återlämnats inom angiven tid eller ersätta 

om media förkommit eller förstörts. Så länge media återlämnas och i tid, är 

bibliotekslånen kostnadsfria.   

 

Rent tekniskt finns inga problem att ha olika avgifter. Biblioteksdatasystemet 

kan hantera detta. Men för att kunna ge en tydlighet och underlätta för en 

låntagare som vill låna i en kommun och återlämna i en annan är det en 

fördel att samma avgifter gäller inom Blekingebiblioteken.  

 

I Ronneby biblioteks budget ligger avgifterna som ett intäktskrav och 

verksamheten. Det nya förslaget på likvärdiga avgifter är en kompromiss 

mellan kommunerna, men i förhållande till Ronnebys nuvarande avgifter 

finns ingen stor risk att intäkterna till verksamheten skulle minska drastiskt 

utifrån det nya förslaget. I bifogad bilaga går att jämföra hur avgifterna ser ut 

i Ronneby idag i förhållande till det nya förslaget. 

 

Enligt framtaget förslag skulle övertids- och ersättningsavgifter för 

Blekingebiblioteken se ut enligt följande: 

Övertidsavgifter    Förslag till nya avgifter 

Övertidsavgift vuxenmedia 2 kr 

Övertidsavgift film 2 kr 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(20) 
2021-10-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

Övertidsavgift barnmedia 0 kr 

Max övertidsavgift/exemplar 30 kr 

Max övertidsavgift/tillfälle 300 kr 

Artikelkopia 60 kr 

Fjärrlån  10 kr 

Avgift DVD 0 kr 

Spärr av låntagare 200 kr 

Reservationavgift 0 kr 

Meddelandeavg första krav 0 kr 

Meddelandeavg andra krav 0 kr 

Räkningsavgift 30 kr 

  

Ersättningsavgift vuxna   

Ersättningsavgift Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 0 kr 

MusikCD 150 kr 

DVD 400 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift/vuxen 50 kr 

Pocketbok 50 kr 

  Ersättningsavgift barn   

Vuxenmedia 250 kr 

Barnmedia 0 kr 

TV-spel 400 kr 

Tidskrift 0 kr 

DVD 400 kr 

  Förlorat lånekort vuxen 20 kr 

Förlorat lånekort barn 5 kr 

  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kulturutskottet föreslå 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslå Kommunfullmäktige att besluta 

 

att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby bibliotek.  
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Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar bifall till förslag till beslut.        

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet föreslår att teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår 

kommunfullmäktige att anta förslaget till nya avgifter för Ronneby bibliotek. 

________________ 

Exp: 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden 
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§ 52 Dnr 2021-000253 800 

Återrapportering av uppdrag från kulturutskottet  

 

Sammanfattning  

Inga uppdrag finns att återrapportera till kulturutskottet.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 53 Dnr 2021-000075 009 

Uppdrag från nämnden 

 

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 i frågan.  

 

§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. 

Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om att kontakter tagits med 

Region Blekinge. Den tilltänkta personen för att utreda detta kan dock inte 

göra detta förrän efter årsskiftet och uppdraget är försenat som det är. Det 

är dock viktigt att detta blir bra. Just nu undersöks om det finns interna 

tillgängliga utredningsresurser.  

Deltar i debatten 

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

(S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.     
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Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 
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§ 54 Dnr 2021-000156 009 

Information från förvaltningen 

 

Sammanfattning  

Föreningskoordinator Peter Parnfelt informerar om process och tidplan för 

föreningsbidrag till kulturföreningar. Det är första året med inlämning av 

ansökan senast 30 september. Totalt har 19 föreningar ansökt om 

verksamhetsbidrag för 2022. Slutlig handläggning blir efter att föreningarna 

redovisat bidraget för 2021. Förslag till utbetalning kommer att behandlas på 

kulturutskottets respektive teknik-, fritid- och kulturnämndens 

sammanträden i februari 2022. 

Verksamhetschef Nicklas Martinsson informerar om att ny 

anläggningsansvarig är tillsvidareanställd. Arbete pågår med att skapa 

struktur, årshjul mm.   

Fritidsgårdarna är nu öppna helt liksom idrottsanläggningarna men pandemin 

kräver även fortsättningsvis skyltning om att hålla avstånd m m. 

Lovpengar från Socialstyrelsen kommer att användas under höstlovet till bl a 

hoppborgar i idrottshallen. Medel finns även för jullovet fram till årsskiftet. 

Väntar på budgetbesked om hur stora besparingarna för 2022 kommer att bli. 

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar om att man tappat i 

antal besökare till biblioteken. Förhoppningen är att nu när begränsningar 

och rekommendationer släppts så kommer besökarna tillbaka. 

Programaktiviteterna är igång från 1 oktober och till dessa kommer det 

många. Skyltarna m a a pandemin är kvar liksom handspriten.  

En mindre grupp från biblioteket kommer att åka på en studieresa till 

Hoffmans karosseri i Nykvarn. De har två bussar i produktion och tanken är 

att det ska ge inspiration till den bokbuss som ska färdigställas för Ronneby 

kommuns räkning.  

  

Deltar i debatten 

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

(S). 
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Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(20) 
2021-10-05  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 55 Dnr 2021-000427 875 

Diskussion föremålsmagasin 

 

Sammanfattning  

Dennis Roberteus, vd ABRI, informerar om en lokal i Kallinge som skulle 

kunna fungera som föremålsmagasin. 

Deltar gör även Anders Engblom, projektledare för Gribshunden – Drömmen 

om ett museum.      

Deltar i debatten 

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

Johansson (S) och Helene Fogelberg (M). 

 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 
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§ 56 Dnr 2020-000334 010 

Lägesrapport Gribshunden 

 

Sammanfattning  

Anders Engblom, kommunstrateg/projektledare för Gribshunden - Drömmen 

om ett museum lämnar en lägesrapport. 

 

Forskning – Blekinge museum håller ihop denna del och har Lunds 

universitet kopplat till projektet. 2022 är planen att en mindre expedition ska 

genomföras till en kostnad av 1,5 mkr. Arbete pågår med att säkra 

finansieringen. 

Berättelser och utställning – Siiri Irskog håller ihop delprojektet och arbetar 

bl a med en grupp av 5 experter såsom redovisats tidigare. 

Lokalisering – lokaliseringsutredningen är klar men uppdraget nu är inte helt 

tydligt. Det görs en 3d-modell över området, ett lokalprogram kommer att 

tas fram och underlag för att kunna bjuda in arkitekter att arbeta fram 

platsutformningsförslag. Till det kommer det dock att krävas 

medfinansiering. 

Framtida driftsformer kommer att behöva utredas. 

Uppmärksamhet internationellt med bl. a. film och kommande artikel i 

Smithsonian Magazine men det behöver skapas med uppmärksamhet på 

nationell nivå.      

Deltar i debatten 

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

Johansson (S) och Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.      

Propositionsordning 

Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framfört yrkade och finner 

att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 
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________________ 

Exp: 
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§ 57 Dnr 2021-000076 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Det föreligger inga övriga frågor.     

Beslut 

Kulturutskottet noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

 


