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Plats och tid Asarumssalen, klockan 15:00 – 16:50 

Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 

 
Tjänstgörande  
ersättare 

 
 
Sara Helgefalk (M) 

 Ersätter 
Laila Johansson (KD) 

 

    

Närvarande 
ersättare 

  
Thomas Johansson (S) 
Anna Atmander (MP) 
Anette Darlén (S) 
Britt Kilsäter (M) 
Robert Sandelin (S) 
Anette Höglund (L) 

Övriga 
 
 
 
 
 

Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Maria Sköldquist, kultur- och fritidschef 
Lars-Inge Kjellgren, revisor § 45 
Marie Nilsson, controller § 46 
Fredrik Gustafsson, musikskolechef § 47 
Simon Berg, kultursamordnare § 48-49 
Pernilla Ekvall Liljequist, kultursamordnare § 50 
Rosita Wendell, sekreterare 
 

 

Paragrafer 43 - 58  

Utses att justera Claes Jansson 

Justeringsdatum  2020-09-22 

   
Sekreterare Rosita Wendell  
   
   
Ordförande Lena Sandgren  
   
   
Justerande Claes Jansson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2020-09-16 

Tillkännages fr.o.m.: 2020-09-23 

Tillkännages t.o.m.: 2020-10-14 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 43 Val av justerare 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Claes Jansson (MP) att justera protokollet. 
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§ 44 Fastställande av dagordning 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 45 Besök av revisorerna 2020/2661 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har inför sitt besök i kulturnämnden översänt frågor. Frågorna kommer att 
besvaras vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-09-08 
Frågor från revisorerna 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 46 Resultatrapport januari-augusti 2020 2019/2795 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport enligt förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatrapporten för januari- augusti inriktas framför allt på den ekonomiska 
uppföljningen med analys och kommentarer kring utfallet för perioden och beräknad 
prognos för helåret. Större avvikelser mot budget ska analyseras och kommenteras. 
Genomförda och planerade effektiviseringar ska beskrivas.  
 
Nämnden visar en ekonomi i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-26 
Resultatrapport Kulturnämnden januari-augusti 2020  
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2020-09-16 

Sida 8(19) 

 

§ 47 Information om musikskolan 2020/1524 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Fredrik Gustafsson är ny chef för den kommunala musikskolan och är inbjuden till  
nämnden för en presentation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 48 Unik väggmålning på Asarums IF 2020/2618 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultursamordnare Simon Berg informerar om en unik väggmålning som finns i 
klubbstugan på Asarums idrottsplats (AIF). 
 
Längs med ena kortväggen finns en väggmålning signerad O. Wickström (f. 1885 d. 
1968, Vekerum, Mörrum). Målningen uppfördes 1957 och Wickström har låtit sig 
inspireras av motiv från antikens Grekland. Wickström har arbetat med betydande 
restaureringsarbeten, men även nyproduktioner, i bland annat Skottsbergska gården, 
Karlshamn. För detta fick han Hazeliusmedaljen av Nordiska museet. 
 
Målningen i klubbstugan är målad på canvasliknande underlag som är limmad direkt på 
väggen och finns inte registrerad i Karlshamns kommuns konstdatabas. Troligtvis 
beställdes den av dåvarande Asarum/Ringamåla kommun. Då den är gjord för platsen 
finns det en dörr och bland annat några skruvhål i väggen.  
 
Undersökning pågår gällande bevarande, dokumentation och arkivering. Kontakt har 
även tagits med konservator J. Lindbom i Helsingborgs kulturförvaltning.         
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse, 2020-09-08 
Bilder på väggmålning 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
Asarums IF, Ronny Jönsson 
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§ 49 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av skulpturen Hålla handen 
2017/3919 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att överlämna förslaget till styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB då 
Karlshamnsfastigheter AB är ägare och förvaltare av verket. 
 
Sammanfattning 
 
Förslagsställaren föreslår att konstverket Hålla handen av Thomas Broomé vid NetPorts 
torg ska belysas.  
 
Kulturnämnden beslutade 2018-03-28 att invänta nybyggnationen av kultur- och 
bibliotekshuset och i samband med detta ta ett helhetsgrepp gällande eventuell 
belysning av ”Hålla handen”. Detta då kultur- och bibliotekshuset tillsammans med sin 
omgivning kommer att sätta verket i ett nytt sammanhang. 
 
Beslut har nu fattats om fortsatt placering av biblioteket i Citygallerian 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse, 2020-08-27 
Förslag till Karlshamns kommun – Belysning av skulpturen Hålla handen 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Karlshamnsfastigheter AB 
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§ 50 Kulturnatt 2020 stipendium 2020/2617 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Kulturstipendium för unga år 2020 delas ut i samband med Kulturnatten den 3 oktober 
2020. Karlshamns kommun genomför sedan mer än 25 år Kulturnatten i nära samarbete 
med lokala kulturföreningar och kulturarbetare. På grund av den pågående pandemin 
genomförs en riskreducerad Kulturnatt år 2020. Kulturnatten kommer genomföras helt 
och hållet digitalt genom ett utbud av filmer och direktströmmat material samt en 
livesändning.  
 
Utdelningen av årets kulturstipendium för unga kommer sändas live under kvällen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och fritidshem Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse, 2020-09-04 
Kulturstipendium för unga år 2020 KN § 36/2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 51 Prolongering av Biblioteksplan 2020/2551 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-
2020 förlängs till och med 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun gäller under perioden 2017-2020. Då arbetet 
med att ta fram en ny plan har fördröjts av Corona pandemin under året, föreslås planen 
förlängas till och med 2021.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2020-08-26 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020   
Medieplan för folkbiblioteken i Karlshamns kommun för perioden 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Tf bibliotekschef Susanne Johnsson 
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§ 52 Framtida samverkan mellan folkbiblioteken i Karlshamn, Ronneby, Olofström 
och Sölvesborg 2020/2552 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att informationen tas till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ett samverkansprojekt för ett gemensamt biblioteksdatasystem i Blekinge pågår.  
I den planerade samverkan ingår folkbiblioteken i Karlshamn, Ronneby, Olofström och 
Sölvesborg. Syftet med katalogsamverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt 
utvecklingskraft av folkbibliotekets tjänster framöver, få bättre användning av 
gemensamma resurser, stärka bibliotekspersonalens kompetenser och kunna erbjuda 
ett större och bättre medieutbud till kommuninvånarna.  
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse, 2020-08-26 
Informationsunderlag om gemensamt biblioteksdatasystem 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 53 Öppettider i samband med kompetensutveckling hösten 2020 2020/2561 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna justerade öppettider vid stadsbibliotek och lokalbibliotek  
 
Sammanfattning 
 
Öppettiderna vid stadsbibliotek och lokalbibliotek justeras i samband med 
kompetensutveckling för personalen i samband med projektet Stärkta bibliotek och 
mediesamarbetet Blekinge Bibliotek. 
 
2020-09-17 Stadsbibliotek och lokalbiblioteken i Mörrum & Stenbacka öppnar kl. 13.00 
2020-09-29 Stadsbiblioteket öppnar kl. 13.00 
2020-10-06 Stadsbiblioteket öppnar kl. 13.00 
2020-11-17 Samtliga bibliotek stängda hela dagen 
  
Kulturrådet har fått i uppdrag av regeringen att genomföra en treårig satsning för att 
stärka biblioteksverksamheten i Sverige. Satsningen går under namnet Stärkta bibliotek 
och syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet. 
Bibliotek & Kultur har ansökt om ett projekt uppdelat i tre delar. Huvudmålet är att ge 
personalen förutsättningar och verktyg för att skapa en biblioteksverksamhet för 
framtiden, där vi möjliggör möten med alla i vår målgrupp både utanför och i våra fysiska 
bibliotekslokaler. Aktiviteter under år 2, 2020 är bland annat verksamhetsdagar, 
föreläsningar, studiebesök, fokusgrupper och marknadsföringsinsatser. 

Ett samverkansprojekt för ett gemensamt biblioteksdatasystem i Blekinge pågår.  
I den planerade samverkan ingår folkbiblioteken i Karlshamn, Ronneby, Olofström och 
Sölvesborg. Syftet med katalogsamverkan över kommungränserna är att säkra fortsatt 
utvecklingskraft av folkbibliotekets tjänster framöver, få bättre användning av 
gemensamma resurser, stärka bibliotekspersonalens kompetenser och kunna erbjuda 
ett större och bättre medieutbud till kommuninvånarna. I samband med 
samverkansprojektet genomförs en kompetensutvecklingsinsats för berörd personal. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse, 2020-08-27 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Tf Bibliotekschef Susanne Johnsson 
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§ 54 Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2020/602 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att återremittera ärendet till förvaltningen för ytterligare revidering. 
 
Sammanfattning 
 
I A5, prövning av om överklagan inkommit i rätt tid, flyttas delegationen till chef för 
nämndskansli. C9 ändras så att delegationen innefattar att ingå datadelningsavtal eller 
annat inbördes arrangemang, utöver personuppgiftsbiträdesavtal. C10 ändras så att 
delegationen innefattar att inte anmäla personuppgiftsincident. I avsnitt C, 
dataskyddsförordningen, ändras delegat genomgående till kultur- och fritidschef.  
 
Beslutsunderlag 
 
2.5.1 Reviderad delegationsordning för kulturnämnden, 2020-06-24 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Tf. kanslichef Christina Svensson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 55 Information 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling lämnar en kort lägesrapport med anledning av Covid-
19. Det har varit mycket positivt att förvaltningen inte stängt ner verksamhet. 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om 
 

 Riskbedömningar har gjorts av verksamheterna med anledning av pandemin i 
syfte att det ska vara så säkert som möjligt både för personal och besökare – vi 
har valt att inte ställa in utan istället ställa om 

 Stadsbiblioteket är fortsatt trångbott men har fått tillgång till utökade ytor på plan 
2. Arbetet att byta ut delar av bibliotekets bokhyllor pågår under hela året 

 Riskreducerad verksamhet har startats upp i Lokstallarna. Upphandling av ny 
teknik pågår. 

 Musikskolan har ny chef sedan augusti och verksamheten bedrivs enligt plan 
med riskreducering p g a pandemin. 

 
Ordföranden informerar om 
 

 Svängsta kultur- och hembygdsförening firar 30-års jubileum och Teatersmedjan 
25-årsjubileum. Nämnden kommer att uppvakta med en gåva. 
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§ 56 Beslutsuppföljning september 2020 2020/114 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning september 2020 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning KN sept 2020 
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§ 57 Handlingar för kännedom september 2020 2020/115 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 9 maj – 2 september 2020 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom september 2020 
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§ 58 Redovisning av delegationsbeslut september 2020 2020/117 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 19 
februari 2020 § 16. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 9 maj – 25 augusti 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut september 2020 
 


