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 ANSLAG/BEVIS 
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Therese Emilsson Persson, bibliotekschef 
Anders Engblom, projektledare § 12 
Siiri Irskog, projektsamordnare § 12 
Herman Persson, nämndsekreterare 
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§ 9 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 8 mars. 

________________ 
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§ 10 Dnr 2020-000348 800 

Information: Vision för Gamla teatern 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2020-11-17 § 203: 

Teknik, -fritid och kulturnämnden fick i uppdrag av kommunstyrelsen att 

utforma en ambitionsinriktning för gamla teatern. Teknik, -fritid och 

kulturnämnden gav i sin tur Kulturutskottet uppdraget att utforma 

inriktningen. Gamla teatern har de senaste åren varit föreningsdriven där ett 

särskilt avtal mellan Folkteatern och Ronneby kommun upprättats. I 

lokalerna pågår en renovering gällande brandskydd och ventilation, en 

renovering av salong och scen återstår. 

Kulturutskottet har genomfört ett dialogmöte med inbjudna föreningar där 

deras synpunkter har beaktats och även är upptagna i nedanstående förslag 

Teknik- fritid- och kulturnämndens beslut 2020-11-17 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att 

uppdra åt Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen att genomföra en förstudie 

enligt förslaget samt avsätter 150 000 kronor för finansiering av extern 

konsult till det föreslagna uppdraget. 

Kommunfullmäktiges beslut 2021-01-28 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv genomförande av förstudie enligt 

teknik-, fritid- och kulturnämndens förslag. Kostnaden hanteras inom teknik-

fritid- och kulturnämndens ram. 

 

Uppdraget ligger nu hos förvaltningschef Anders Karlsson och 

verksamhetschef Nicklas Martinsson. Kulturutskottets inställning är att 

förstudien ska genomföras som planerat.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M) och 

Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet beslutar att notera 

informationen till protokollet.      
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Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma      

Beslut 

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Nicklas Martinsson, verksamhetschef 

Anders Karlsson, förvaltningschef 
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§ 11 Dnr 2021-000096 860 

Inventering av föremål i Silverforsens kaffestuga 

 

Sammanfattning  

TFK förvaltningen fick i uppdrag av Kulturutskottet att inventera vilka 

föremål som finns i Silverforsens kaffestuga samt att utreda skicket på 

föremålen  

§ 2 2021-02-02.   

Bedömning 

Verksamhetschef Nicklas Martinsson och enhetschef Kirsti Emaus har  

den 11 februari 2021 gått genom inventarierna och stämt av med 

inventarielistan som upprättades 2013-09-17  

Alla föremål enligt listan förutom 2 trasmattor finns i stugan.  

Föremålen förvaras i ett under vintern ouppvärmt hus och klimatet är ytterst 

olämpligt för föremålen. Skiftande temperatur och hög luftfuktighet leder 

ofta till skador på organiskt material.  Bland annat observerades skador i 

form av fuktfläckar på det som i inventarielistan benämns som tavlor och 

grafiska blad samt mindre skador på kaffekoppar.  

Då det inte finns fotodokumentation och konditionsrapporter på föremålen 

går det inte att uttala sig om hur föremålens skick har förändrats under åren.  

  

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Helene Fogelberg (M) och 

Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kultutskottet beslutar att överlämna 

inventeringslistan till teknik- fritid- och kulturnämnden. 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kultutskottet beslutar föreslå teknik- 

fritid- och kulturnämnden att besvara motionen enligt följande:  

 Det är av stor vikt att Ronneby kommuns kulturföremål finns 

samlade i ett föremålsmagasin.  

 Teknik- fritid- och kulturförvaltningen kommer framöver få i 

uppdrag att se närmare på förutsättningarna för ett föremålsmagasin, 
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diskussionen bör ske parallellt med planeringen för Ronneby 

museum. 

 Vidare utredning av skicket på föremålen bör göras tillsammans med 

Blekinge museum.     

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 

Kultutskottet beslutar att överlämna inventeringslistan till teknik- fritid- och 

kulturnämnden. 

Kultutskottet beslutar föreslå teknik- fritid- och kulturnämnden att besvara 

motionen enligt följande:  

 Det är av stor vikt att Ronneby kommuns kulturföremål finns 

samlade i ett föremålsmagasin.  

 Teknik- fritid- och kulturförvaltningen kommer framöver få i 

uppdrag att se närmare på förutsättningarna för ett föremålsmagasin, 

diskussionen bör ske parallellt med planeringen för Ronneby 

museum. 

 Vidare utredning av skicket på föremålen bör göras tillsammans med 

Blekinge museum. 

________________ 

Bilaga 1: Silverforsen - Inventarielista 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 
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§ 12 Dnr 2021-000040 800 

Remiss - Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025 

 

Sammanfattning  

En remiss har inkommit från Region Blekinge avseende regional kulturplan 

för Blekinge 2022-2025, remissen ska vara besvarad senast 14 april 2021. 

Kulturutskottets beslut 2021-02-02  

Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet för att gå till 

beslut i mars.       

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L), Kranislav Miletic (S) och 

Helene Fogelberg (M). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet besluta föreslå teknik- 

fritid- och kulturnämnden att lämna följande remissvar: 

Kulturplanen är välformulerad och ett genuint arbete ligger bakom, teknik- 

fritid- och kulturnämnden lyfter följande tillägg: 

 

1- Sid 10 vi noterar med tillfredställelse formuleringen näst sista stycket ”Ett 

gemensamt intresse finns hos flera aktörer att starta ett museum i 

Ronneby för att kunna nå ut lokalt, nationellt och internationellt med 

berättelserna som fynden genererar.” 

  

2- Sid 11 ”Regionen Blekinge vill”. Bland dessa punktsatser saknas Regionens 

viljeyttring att det i Ronneby ska etableras ett museum med internationell 

lyskraft. 

 

3- Hur sker klassificeringen av projekt mellan kulturarv och 

museiverksamhet?  

Anslaget i Projekt Gribshunden är långt vidare än bara ett museum, mer 

att det ligger i linje med frågeställningar rörande kulturarv.  

 

4- Sid 31 med utgångspunkt att Projekt Gribshunden sorteras in under 

Museiverksamhet föreslår vi ett eget kapitel enligt följande: 
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Projekt Gribshunden – att bygga ett museum – är ett lokalt initiativ som 

vilar på ett samarbete med bland annat Blekinge museum.  

Kommunens ambitioner ”att bygga ett museum med sådan kvalitet att det 

utgör ett internationellt besöksmål” framgår i avsiktsförklaringen som 

antogs av Ronneby kommunfullmäktige februari år 2020.  

De senaste årens arkeologiska fynd i Ronneby har skapat potential att i 

staden bygga ett museum med tre teman – Gribshunden, Västra Vång och 

Ronneby - utifrån tre perspektiv – lokalt, regionalt och globalt.  

Betydelsen av fynden har skapat uppmärksamhet internationellt men 

märks framförallt i Danmark. Syftet med projektet är att genom en 

medskapande process etablera ett besöksmål som stärker Regionen och 

Ronneby som besöksmål och även dess invånares identitet och stolthet för 

platsen de bor på.  

Projektet är indelat i två faser. Fas 1 avslutades 2019 med invigningen av 

utställning och projektkontor i Kallvattenkuren, Ronneby brunnspark. I fas 

2 bereds underlag för etableringen av ett museum. I denna fas söks 

kontakt och samverkan inom akademin och kulturen, men även med 

näringsliv såväl lokalt, regionalt som internationellt – Detta för att 

säkerställa sammanhang/samordning som ger synergier och legitimitet för 

museet som en stark besöksnod i den sydsvenska regionen.  

Långsiktigt ses museet ha bäring på regionens attraktivitet både som 

besöksmål och som boendeort. (som en plats där man vill etablera 

verksamhet och bo).  

Inom projektet har det tagits initiativ till en gymnasiekurs i Ronnebys 

historia där historia, arkeologi och dess tillvaratagande ligger i fokus. 

Utöver detta utvecklas ett pedagogiskt projekt tillsammans med Region 

Blekinge och Blekinge museum med målet att göra skolans elever 

medskapande i utvecklingen av det framtida museets pedagogiska 

verksamhet. 

 

5- Sid 32 ”Gribshunden i Ronneby…….är ett par exempel på 

utvecklingsmöjligheter för kulturturism och besöksnäring.” Här bör 

Gribshunden i Ronneby bytas ut mot Projekt Gribshunden i Ronneby….”. 

6- Sid 16 Under bild och form bör även digital konst nämnas som konstform. 

7- Samverkan är viktigt inom samtliga konstformer över hela länet och det är 

viktigt att motverka stuprör. 

      

Propositionsordning 

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

finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      
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Beslut 

kulturutskottet beslutar föreslå teknik- fritid- och kulturnämnden att lämna 

följande remissvar: 

Kulturplanen är välformulerad och ett genuint arbete ligger bakom, teknik- 

fritid- och kulturnämnden lyfter följande tillägg: 

 

1- Sid 10 vi noterar med tillfredställelse formuleringen näst sista stycket ”Ett 

gemensamt intresse finns hos flera aktörer att starta ett museum i 

Ronneby för att kunna nå ut lokalt, nationellt och internationellt med 

berättelserna som fynden genererar.” 

  

2- Sid 11 ”Regionen Blekinge vill”. Bland dessa punktsatser saknas Regionens 

viljeyttring att det i Ronneby ska etableras ett museum med internationell 

lyskraft. 

 

3- Hur sker klassificeringen av projekt mellan kulturarv och 

museiverksamhet?  

Anslaget i Projekt Gribshunden är långt vidare än bara ett museum, mer 

att det ligger i linje med frågeställningar rörande kulturarv.  

 

4- Sid 31 med utgångspunkt att Projekt Gribshunden sorteras in under 

Museiverksamhet föreslår vi ett eget kapitel enligt följande: 

 

Projekt Gribshunden – att bygga ett museum – är ett lokalt initiativ som 

vilar på ett samarbete med bland annat Blekinge museum.  

Kommunens ambitioner ”att bygga ett museum med sådan kvalitet att det 

utgör ett internationellt besöksmål” framgår i avsiktsförklaringen som 

antogs av Ronneby kommunfullmäktige februari år 2020.  

De senaste årens arkeologiska fynd i Ronneby har skapat potential att i 

staden bygga ett museum med tre teman – Gribshunden, Västra Vång och 

Ronneby - utifrån tre perspektiv – lokalt, regionalt och globalt.  

Betydelsen av fynden har skapat uppmärksamhet internationellt men 

märks framförallt i Danmark. Syftet med projektet är att genom en 

medskapande process etablera ett besöksmål som stärker Regionen och 

Ronneby som besöksmål och även dess invånares identitet och stolthet för 

platsen de bor på.  

Projektet är indelat i två faser. Fas 1 avslutades 2019 med invigningen av 

utställning och projektkontor i Kallvattenkuren, Ronneby brunnspark. I fas 

2 bereds underlag för etableringen av ett museum. I denna fas söks 

kontakt och samverkan inom akademin och kulturen, men även med 

näringsliv såväl lokalt, regionalt som internationellt – Detta för att 
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säkerställa sammanhang/samordning som ger synergier och legitimitet för 

museet som en stark besöksnod i den sydsvenska regionen.  

Långsiktigt ses museet ha bäring på regionens attraktivitet både som 

besöksmål och som boendeort. (som en plats där man vill etablera 

verksamhet och bo).  

Inom projektet har det tagits initiativ till en gymnasiekurs i Ronnebys 

historia där historia, arkeologi och dess tillvaratagande ligger i fokus. 

Utöver detta utvecklas ett pedagogiskt projekt tillsammans med Region 

Blekinge och Blekinge museum med målet att göra skolans elever 

medskapande i utvecklingen av det framtida museets pedagogiska 

verksamhet. 

 

5- Sid 32 ”Gribshunden i Ronneby…….är ett par exempel på 

utvecklingsmöjligheter för kulturturism och besöksnäring.” Här bör 

Gribshunden i Ronneby bytas ut mot Projekt Gribshunden i Ronneby….”. 

6- Sid 16 Under bild och form bör även digital konst nämnas som konstform. 

7- Samverkan är viktigt inom samtliga konstformer över hela länet och det är 

viktigt att motverka stuprör. 

________________ 

Exp: 

Teknik- fritid- och kulturnämnden 

 



 

Kulturutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(14) 
2021-03-02  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 13 Dnr 2021-000075 009 

Uppdrag från nämnden - 2021 

 

Sammanfattning  

Inga nya uppdrag från nämnden har inkommit.      

________________ 
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§ 14 Dnr 2021-000076 009 

Övriga frågor 

 

Sammanfattning  

Bibliotekschef Therese Emilsson Persson informerar att stadsbiblioteket har 

hållit öppet vardagar sedan två veckor tillbaka med maximalt 20 besökare åt 

gången. Biblioteket uppmanar att besökare ska uträtta sina ärenden på 

maximalt 15 minuter vilket har fungerat bra.     

Deltar i debatten 

Deltar i debatten gör ordförande Jesper Rehn (L) och Kranislav Miletic (S). 

Yrkanden 

Ordförande Jesper Rehn (L) yrkar att kulturutskottet beslutar att lägga till 

punkten: ”Information från förvaltningen” på dagordningen till kommande 

möten.      

Propositionsordning 

 Ordförande Jesper Rehn (L) ställer proposition på Kranislav Miletics (S) 

yrkande och finner att kulturutskottet bifaller detsamma.      

Beslut 

kulturutskottet beslutar att lägga till punkten: ”Information från 

förvaltningen” på dagordningen till kommande möten.  

________________ 

Sekretariatet 
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Inventering minnessakerna i Silverforsens kaffestuga 

2021-02-11 

Stora rummet Antal vid 

inventering  

2013-09-17 

Antal och skick vid 

inventering  

2021-02-11 

Taklampa med glaskupa 1 1 

Trasmatta c:a 1,5 meter 1 saknas 

Slagbord, målat 1 1 

Björkstolar med stoppad dyna 3 3 

Bord, mindre runt 1 1 

Träsoffa med stoppad dyna 1 1 

Trästol, omålad 1 1 

Skänk 1 1 

Sekretär 1 1 

Skrivbord med glasskiva 1 1 

Träbänk, låg med tofsprydd dyna/duk 1 1 

Piedestal, 3-ben 1 1 

Tavlor, religiösa motiv 3 3 

Tavlor, landskapsmotiv, akvarell och 

graf. blad 

2 2 

Tavla, foto på Hilma Svenssons chark 1 1 

Spegel med snidad ram 1 1 

Foto, Rebeckas föräldrar 2 2 
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Foto, Rebecka i fyrkantig respektive 

rund ram 

2 2 

Foto, Rebecka daterat 1944, tjockt 

glas med stöd i tvinnad ståltråd 

1 1 

Foto, Dan Andersson 1 1 

Tavla, Blekinge husmansteater 1 1 

Kaffekvarn 1 1 

Kaffekoppar med fat, äldre 6 6 - en med nagg 

Kopparspann 1 1 

Keramikvas, golv 1 1 

Bläckställ, keramik, grönt 1 1 

Pennställ, trä med sniderier 1 1 

Blåsbälg 1 1 

Eldgaffel 1 1 

Mortel, marmor 1 1 

Kopparbunkar, på väggen 2 2 

Ostform, trä med snidad botten 1 1 

Smörbytta 1 1 

Skruvpall, 4 ben, trävit 1 1 

Tavlor, små med motiv av gamla 

Ronneby 

5 5 

Rebeckas serveringsdräkt, väst och 

kjol 

1 1 

Gästböcker 8 8 

   

Hallen mellan stora rummet och 

blå rummet 

  

Trasmatta, 2 meter 1 saknas 

Taklampa, matt glas 1 1 
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Blå rummet 

Taklampa med järnbeslag, glas 

saknas 

1 1 

Bessman, trä 1 1 

Väggbonad, Blekingesöm 1 1 

Väggljushållare, trävita 2 2 

Spinnrock 1 1 

Trävinda till spinnrock 1 1 

Pallar, blå och vita med blommotiv 2 2 

Soffa, blå med stoppad sits 1 1 

Kuddar, i soffa 2 2 

Stol, blå 1 1 

Karmstol, blå, 3-ben 1 1 

Pall, blå, liten 1 1 

Pall, med handtag, trävit 1 1 

Smörkärna, ej komplett 1 1 

Träskor, par 1 1 

Klappträ 1 1 

Karda 1 1 

Skäckteträ, trävit, liten slev 1 1 

Korg på vägg 2 1 

Skära 1 1 

Ullsax 1 1 

Mjölskopor, trä 2 2 

Häcklor, för linberedning 2 2 

Prydnadsföremål, små träbyttor 2 2 

Mugg, i fönster, trä 1 1 

Bord, blått 1 1 
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Inneservering 

Utställningstavlor 8 8 

 

Kirsti D Emaus 

Enhetschef/Kulturcentrum  

  

 


