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§ 74 Val av justerare  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Ingrid Hagberg-Hake (S) att justerar protokollet. 
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§ 75 Fastställande av dagordning  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med följande ändring: 
 
att lägga till en punkt rörande nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen om konst på 
elskåp. 
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§ 76 Information om musikskolan 2020/1524 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Musikskolans verksamhet fortskrider. Mindre anpassning genomförs kopplat till den 
ökade smittspridningen i form av att dela upp ensembleundervisningen i mindre grupper 
och att undvika fysiska möten som inte är nödvändiga. Tills vidare håller musikskolan 
alla delar av verksamheten öppen men har en fortsatt dialog med krisledningen om 
ytterligare restriktioner skall genomföras.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 77 Information utveckling Lokstallarna 2020/2549 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen angående pågående arbete med golv och läktare samt 
utredningarna om handlingsalternativ 1 och 2 till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Lokalsamordnare Ulf Bjäreborn Olsson lämnar en information om pågående arbete och 
handlingsalternativ gällande fortsatt utveckling av Lokstallarna. 
 
Större flexiblare kontor, pentry i direkt anslutning till kontoret, ökad tillgänglighet, 
ljudproblematiken löses (Alt 2), 120 kvm kallförråd för kulisser mm. Ytterligare en 
danslokal som går att använda för teater, möjlighet för handikappade att byta om och 
vara med på scen och mer yta för varmförråd.Nu arbetar vi med skjutbar läktare och 
större scengolv.  
 
Efter kulturnämndens sammanträde ska ett uppföljande möte med föreningarna hållas 
samt ett styrgruppsmöte för uppföljning efter husmötet. 
 
Beslutsunderlag 
 
Lokstallarna handlingsalternativ 1 o 2 
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§ 78 Information om kulturnämndens verksamhetsplan 2021  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen gällande verksamhetsplan och internbudget för kulturnämnden 2021 
till protokollet 
 
att nämnden antar verksamhetsplan och internbudget för kulturnämnden 2021, på 
nämndens första sammanträde nästa år, 2021-02-17 
 
Sammanfattning 
 
2020-11-23 fastställde kommunfullmäktige mål och budget 2021 med flerårsplan för 
2022-2023 
 
Kulturnämnden har fått en ramminskning med 1 728 tkr för budgetåret 2021, jämfört 
med budget 2020. Summan för ramminskningen kan komma att justeras. 
 
Förslag på internbudget samt revidering av verksamhetsplan presenteras för 
kulturnämnden på första sammanträdet 2021. 
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§ 79 Ekonomirapport januari-oktober 2020 2019/2795 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden beslutar godkänna ekonomirapporten enligt förvaltningens 
förslag 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomirapporten för januari- okt riktas 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 
 
Ekonomirapport Kulturnämnd 2020 jan-okt 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomikontoret 
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§ 80 Ekonomisk månadsuppföljning januari - oktober 2020 2019/2795 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 31 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultat per verksamhet oktober 
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§ 81 Förslag till fördelning av årsanslag för kulturföreningar för 2021 2020/3291 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta förslaget till fördelning av årsanslaget för 2021 enligt dokumentet 
”Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2021 och förslag till 
fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2021” och 
 
att årsanslagen ska betalas ut till föreningarna senast den 31/1 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställningen av ansökan om årsanslag för kulturföreningar  
och förslaget till fördelning av årsanslag för 2021 har tagits fram av kultursamordnare 
Pernilla Ekvall Liljeqvist i samråd med Kultur- och Fritidschef Maria Sköldqvist. 
 
Tjugotre föreningar har sökt årsanslag inför 2021.  
 
Enligt riktlinjer för fördelning av årsanslagen (antogs 2014) ska barn och unga prioriteras 
liksom ett brett kulturutbud. 
 
Budgeten för årsanslag 2021 är 1 035 000:. 
Budgeten och fördelningen av bidragen är den samma som 2020 men minskad med  
25. 000:- .Minskningen beror på att en förening, Kultur Knytpunkten, inte sökt bidrag för 
verksamhet 2021.  
 
Under 2020 tillfördes budgeten för årsanslag medel från arrangemangbudgeten med 
56.000:-. Dessa fördelades 2020 till Teatersmedjan 30.000:- för sommarteater, 
Jazzföreningen Munthe och Kammarmusikföreningen Pro Musica 8.000:-/vardera för att 
behålla en ökning av bidraget från 2019 och Åryds Hembygdsförening 10.000:-. 
 
Föreningen Bodekull Gospel & Jazz Orchestra har sökt årsanslag inför 2021, föreningen 
föreslås få avslag beroende på att de har liten publik verksamhet i Karlshamn. 
Föreningen uppmanas att istället söka arrangemangsbidrag till konserter och annan 
verksamhet som allmänheten i Karlshamns kommun  
kan ta del av.  
 
Budgeten medger inga övriga förändringar i fördelningen av årsanslagen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2021 och förslag till 
fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Controller Marie Nilsson 
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§ 82 Utsmyckning av gångtunneln vid Österslättsskolan ./. Cooprondellen 
2017/1075 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att Bibliotek och Kultur Karlshamn avbryter det årliga arbetet med utsmyckning av 
gångtunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan.  
 
Sammanfattning 
 
Uppföljning av ärendet konstnärlig utsmyckning vid Skateparken, målning av gångtunnel 
vid Cooprondellen och Österslättsskolan.  
 
Det har visat sig vara svårt att engagera skolorna, projektet tar mycket tid, och är svårt 
att genomföra inom ämnet bild som det var tänkt. Väggaskolan kan inte garantera att de 
kan ta sig an målningsarbetet inom projektet ”Sommartoppen” framöver. Att genomföra 
en bra målning av tunneln kräver ett stort förberedelsearbete och handledning av 
ungdomarna och det är pedagogiskt svårt att motivera elever att måla på en plats där 
motivet snabbt klottras och målas över. Utan budget för arrangemanget är det också 
svårt att genomföra.  
 
Bakgrund 
 
Ett medborgarförslag inkom 2017-03-09 där förslagsställaren föreslår att gångtunneln 
vid Cooprondellen utsmyckas och att området kring Skateparken vid Österslättsskolan 
får en konstnärlig utsmyckning med måleri som syns från vägen. Kulturnämnden 
behandlade ärendet 2017-08-21 § 38 och gav förvaltningschefen i uppdrag att starta 
arbetet med förslaget. 
 
Kultur Karlshamn fann förslaget om en konstnärlig gestaltning i området intill 
Skateparken svår att genomföra. Det finns ingen lämplig vägg för måleri och det skulle 
bli kostsamt att placera ett konstverk i området.  
Kultur Karlshamn föreslog att istället för att utsmycka gångtunneln vid Cooprondellen, så 
kan elever i kommunens högstadie- och gymnasieskolor regelbundet måla tunneln 
mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan. Här passerar varje dag många 
människor och tunneln ligger nära flera skolor. 
 
Planen var att varje år utse en skola som utför en ommålning av  tunneln. 
Arbetet påbörjades under hösten 2018. Skolorna kontaktats och visades sig positiva till 
projektet. Gatuenhet och stadsarkitekten ställde sig också positiva. Kostnaden för färg 
och material beräknas till cirka 15.000:- per år. En utgift som Kultur Karlshamn inte har i 
befintlig budget. 
 
Under våren 2019 gick uppdraget till Österslättsskolan. Gatuenheten grundmålade 
tunnelns väggar och därefter gjorde eleverna målningar med motiv av masker. Elever 
och lärare upptäckte under arbetets gång att uppdraget tar mycket tid, eleverna har få 
lektionstimmar i ämnet bild. Motivet täckte inte tunnelväggarna utan lämnade mycket fri 
yta som snabbt inbjöd till klotter. Kostnaden för färg blev ca 2.000:- som betalades av 
Kultur Karlshamn. 
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Hösten 2019 kontaktades Väggaskolan, bildläraren kunde inte åta sig arbetet med 
tunneln under våren 2020. Istället fick på en grupp elever som deltog i 
feriearbetesprojektet ”Sommartoppen” uppdraget.  
 
Ungdomarna arbetade koncentrerat med utsmyckningsarbetet under cirka fyra veckor i 
juni/juli de grundmålade och gjorde sedan motivmålningar. Eleverna fick använda 
lokaler på Österslättsskolan för förvaring av material. Resultatet blev mycket fina 
målningar som täcker väggarna i hela tunneln, Tyvärr har även dessa målningar utsatts 
för klotter och viss övermålning. Väggaskolans lärare arbetade mycket med projektet, 
från att hålla samman gruppen av ungdomar, kontakta sponsorer till att ordna teknisk 
utrustning. Skolan har också stått för vissa direkta kostnader. Bibliotek och Kultur 
Karlshamn bidrog med 4.000:- till inköp av färg. 
Beslutsunderlag 
 
Medborgarförslag 2017-03-09 
KN protokoll 2018-05-30 §41 och §42 
Bild 1 + 2 Gångtunnel vid Österslättsskolan juli 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Förslagsställaren 
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§ 83 Information översyn taxesystem för uthyrning av Lokstallarna 2019/2861 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och fritidsavdelningen arbetar med en översyn av taxesystemet rörande 
Lokstallarna. 
 
Vi har, till att börja med, undersökt vad det skulle innebära att ta bort ”8-timmarstaxan” 
gällande lokaluthyrning på Lokstallarna. 
 
Detta skulle innebära att mindre tid gick åt till handläggning. Samt att det skulle ge en 
mer objektiv och tydlig prisbild överlag. Som ett exempel kan tiden det tar för 
handläggning ställas mot den prisskillnad det innebär om vi tar bort ”8-
timmarstaxan”.Nedan följer två exempel på hur åtgärden påverkar prisbilden. 
 
Exempel: Stora, Lokstallarna 
 
Nedan följer skillnaden i pris vid bokning av Stora i 8 timmar (timme för timme) och 
bokning vid användning av ”8-timmarstaxan” (priset blir för 7 timmar, en slags 
mängdrabatt).  
 
Enligt uträkning utifrån Taxa 1 föreningsverksamhet, Stora, skulle skillnaden bli 46 kr. 
 
Enligt uträkning utifrån Taxa 3 kommersiellt syfte, Stora, skulle skillnaden bli 178 kr. 
 
Den prishöjning det skulle innebära med att endast räkna timmar det vill säga att ta bort 
”8-timmarstaxan” är ganska liten jämförelsevis med tiden för handläggning av 
bokningen/prissättningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 84 Väggmålning på Asarums IF 2020/2618 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge samrådsgruppen i uppdrag att skapa förutsättningar till att göra utvalda delar utav 
målningen publik i den nya byggnationen enligt kulturnämndens vilja 
 
att dokumentera väggmålningen 
 
att registrera väggmålningen i Konstdatabasen. 
 
Sammanfattning 
 
I Asarums idrottsplats klubbstuga (A I F), 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, 
som till exempel i bland annat Skottsbergska gården, Karlshamn. För detta fick han 
Hazeliusmedaljen av Nordiska museet. 
 
Målningen är målad på canvasliknande underlag som är limmad direkt på väggen och 
finns inte registrerad i Karlshamns kommuns konstdatabas. Troligtvis beställdes den av 
Asarums kommun.Då den är gjord för platsen finns det en dörr och bland annat några 
skruvhål i väggen. Förutom detta så är den vid första anblicken välbehållen. Då 
klubbstugan ska rivas har kultursamordnaren undersökt vilka åtgärder som är 
lämpligast. 
  
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse från kultursamordnare Simon Berg. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Simon Berg 
Asarums IF, Ronny Jönsson 
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§ 85 Information Solkatt 2020/1459 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
2020-10-20 avslog Kommunstyrelsen Kulturnämndens hemställan 
om att få ett tillskott i sin investeringsbudget för 2020 med uppskattningsvis  
130 tkr (exklusive moms) för att kunna åtgärda det offentliga verket 
”Solkatt” så att det återgår till sitt ursprungliga skick. Kommunstyrelsen  
hänvisar till att restaureringen av Solkatt är en kostnad som ska tas ur  
driftbudgeten.  
 
Även en borttagning och förvaring av verket betyder en kostnad. 
 
Kultursamordnaren undersöker kostnad för detta.  
 
Grundförutsättningen är att restaureringar och borttagande av verk 
aldrig ska tas från investeringsbudgeten utan ska hanteras av driften. 
 
Enligt beslut 2018-05-30 ska medel avsättas för skötsel av offentlig konst 
samt att förvaltningschefen får i uppdrag att lösa frågan om finansiering  
med berörda nämnder. Arbetet med frågor kring finansiering fortskrider. 
 
Bakgrund 
”Solkatt” (konstnärer; Mikael Richter/Karen Froede) stod färdigt 2014 i samband med 
nybyggnationen av Stenbackanavet, Asarum. Vid inventering 2018 samt besiktning 
2019 upptäcktes behovet av en omfattande restaurering.  
 
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att verket är i akut behov av en betydande 
restaurering. Kan inte detta ske bör det starkt övervägas att verket tas bort då det på 
grund av nuvarande skick inte är förenligt med ursprungliga uttrycket. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 86 Information  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling lämnar en kort lägesrapport med anledning av  
Covid -19. 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om 

 Hur verksamheterna har ställt om med anledning av pandemin. Biblioteken är 
öppna men används inte som mötesplats, distans hålls och digitala lösningar har 
utvecklats. Meröppet på lokalbiblioteken har pausats. 

 Take away har utvecklats. Kultur Karlshamn försöker att vara en stödjande 
funktion till kulturföreningarna genom att informera om medel som kan sökas. 

 Mediesamarbetet ökar service och tillgängligheten till bibliotekstjänsterna i de 
fyra kommunerna Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg. 
Folkbiblioteken har arbetat fram ett samverkansavtal för en sammanslagning av 
de fyra kommunernas biblioteksdatasystem, nu är det möjligt att med e-
legitimation söka nytt lånekortsavtal. 

 
Ordföranden informerar om  

 Uppvaktning av Teatersmedjan som firar 30-årsjubileum och Svängsta Kultur- 
och Hembygdsförening som firar 25-årsjubileum. 
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§ 87 Beslutsuppföljning december 2020 2020/114 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning december 2020 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning KN dec 2020 
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§ 88 Redovisning av delegationsbeslut december 2020 2020/117 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 21 
oktober 2020 § 68. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 13 oktober – 11 november 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut december 2020. 
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§ 89 Handlingar för kulturnämndens kännedom december 2020 2020/115 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom 14 oktober – 18 november 2020 redovisas 
enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom december 2020 
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§ 90 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen om offentlig konst på elskåp 
2020/3197 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att initiativet lyfts till nästkommande presidiemöte för diskussion om hur initiativet bör 
behandlas, mot bakgrund av förvaltningens beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamnsoppositionen har genom Ulla Olofsson (M), Cecilia Holmberg (M) och Laila 
Johansson (KD) inkommit med ett nämndinitiativ gällande offentlig konst på elskåp. 
 
I nämndinitiativet föreslås att kulturnämnden beslutar: 
 
att utreda möjligheten att i samverkan med andra aktörer genomföra en tävling där 
utvalda bidrag sedan ska pryda elskåp i kommunen 
 
att planen presenteras för nämnden och verkställs våren 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndinitiativ gällande offentlig konst på elskåp  
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschefen 
 


