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Plats och tid

Mörrumssalen, klockan 15:00—17:15

Beslutande

Lena Sandgren
Ulla Olofsson
Claes Jansson
Mona Wettergren
Leif Gummesson
Cecilia Holmberg
Lena Häggblad
Ingrid Hagberg-Hake § 1-6

Tjänstgörande
ersättare

Ordförande
2:e vice ordf
1:e vice ordf
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Britt Kilsäter (M)
Anette Darlén (S) § 7-8

Närvarande
ersättare

Thomas Johansson (S)
Anna Atmander (MP)
Anette Darlén (S)
Anette Höglund (L)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Tomas Ringberg, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Marie Nilsson, controller § 3
Susanne Johnsson, Vision
Rolf Andersson, DIK
Rosita Wendell, sekreterare

Paragrafer

1-8

Utses att justera

Ulla Olofsson

Justeringsdatum

2020-01-20

Sekreterare

…………………………………………
Rosita Wendell

Ordförande

…………………………………………
Lena Sandgren

Justerande

…………………………………………
Ulla Olofsson

(S)
(M)
(MP)
(SD)
(S)
(M)
(C)
(S)

ersätter
Laila Johansson (KD)
Ingrid Hagberg-Hake (S)
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Tillkännagivande av justerat protokoll
Beslutsinstans:

Kulturnämnden

Beslutsdatum:

2020-01-15

Tillkännages fr.o.m.: 2020-01-20
Tillkännages t.o.m.: 2020-02-10
Protokollet förvaras: Rådhuset

Underskrift: ..........................................................................
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§ 1 Val av justerare
Kulturnämndens beslut
att utse Ulla Olofsson (M) att justera protokollet.
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§ 2 Fastställande av dagordning
Kulturnämndens beslut
att fastställa dagordningen.
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§ 3 Internbudget och verksamhetsplan, kulturnämnden 2020 2019/2783
Kulturnämndens beslut
att anta verksamhetsplan och internbudget för Kulturnämnden 2020
och därmed beslutar
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2020” minska kostnader för bemanning bibliotek
med 200 tkr
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2020” anpassa bemannade öppettider på
Meröppna lokalbibliotek med 50 tkr
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2020” minska medieanslaget med 100 tkr
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2020” göra generella anpassningar motsvarande
100 tkr
Sammanfattning
Kulturnämnden har fått en ramminskning med 500 tkr för budgetåret 2020. Förslag har
tagits fram på möjliga åtgärder, ”KN åtgärder budget 2020”.
Inför 2020 ser vi att det går att göra omställning till en lägre budgetram genom att
omfördela kommunalt anställda resurser till statliga finansierade pågående projekt inom
biblioteksverksamheten. Genom anpassning av bemannade öppettider på Meröppna
lokalbibliotek kan personalresurser omfördelas. Att effektivisera med kvalitet innebär att
måna om den kompetens som personalen besitter och värna om ett högt frisktal och
vara en attraktiv arbetsplats.
Att minska medieanslaget 2020 med 100 tkr har bedömts vara genomförbart, utan att ge
väsentliga, negativa konsekvenser för målgrupper och verksamhet.
Med ytterligare generella anpassningar av övriga kostnader, motsvarande ca 100 tkr av
den totala budgeten, ryms Kulturnämndens verksamhet inom budgetramen.
Bedömningen är att denna generella sänkning av kostnader kan hanteras utan att
konsekvenserna blir alltför omfattande och negativa.
Anpassning av årsanslag och arrangemangsbidrag till kulturföreningar 2020 beslutades
vid Kulturnämnden 2019-12-04.
Under 2020 tillkommer musikskolan som en del av Kulturnämndens ansvarsområde och
den budgetpost som tidigare fanns i BUS-nämndens internbudget överförs nu till
Kulturnämndens internbudget (ca 8,2 mkr). I denna budgetpost har hänsyn tagits till de
effektiviseringar som KF beslutat om – en minskning med 2 % (av nettobudget 2019) år
2020 och en ytterligare minskning år 2021. För att hantera dessa besparingar har
åtgärder förberetts (minskning av ledningsresurs och ej återbesättning vid
pensionsavgång under 2020) i BUS-nämnden som nu måste fullföljas i Kulturnämnden.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan och internbudget 2020
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Protokoll samverkan inför Kulturnämnd
Beslutet skickas till
Kommundirektör Daniel Wäppling
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Kulturnämnden
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§ 4 Öppettider Meröppna lokalbibliotek 2020/55
Kulturnämndens beslut
att nämnden beslutar om följande öppettider på Meröppna lokalbibliotek
att öppettiderna gäller fr o m 2020-02-01.
Svängsta bibliotek
Måndag klockan 15.00-18.00
Onsdag klockan 10.00-12.00 och 13.00-17.00
Torsdag klockan 15.00-18.00
Stenbacka bibliotek
Måndag klockan 13.00-18.00
Tisdag klockan 15.00-18.00
Onsdag klockan 10.00-17.00
Torsdag klockan 10.00-17.00
Hällaryd bibliotek
Måndag klockan 15.00-18.00
Onsdag klockan 9.30-11.30 och 12.30-15.00
Torsdag klockan 14.00-18.00
Sammanfattning
Kulturnämnden har fått en ramminskning med 500 tkr för budgetåret 2020. Förslag har
tagits fram på åtgärder, ”KN åtgärder budget 2020”. Genom anpassning av bemannade
öppettider
Beslutsunderlag
KN åtgärder budget 2020
Bibliotekens öppettider
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Kulturnämnden
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§ 5 Motion om kulturell stadsplanering och anslag för att bevara kulturhistoriska
byggnader och miljöer 2019/2825
Kulturnämndens beslut
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till yttrande och lämna det till
kommunstyrelsen som sitt eget.
Sammanfattning
Görgen Lennarthsson (SD) och Ulrika Berggren (SD) föreslår i motion daterad
2019-05-17 följande:




att kommunens anslag för att bevara kulturhistoriskt viktiga byggnader och
miljöer ska vara generöst tilltaget
att alla byggnader med starkt symbolvärde av religiös eller annan karaktär som
kraftigt avviker ifrån svensk byggnadstradition ska tas upp i ansvarig nämnd och
inte kunna beslutas på delegation
att kommunen ska tillämpa kulturell planering med fokus på medborgardialog,
byggplatsens kulturhistoriska förutsättningar, det lokala kulturarvet, samt vikten
av en social känsla och samhörighet.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-20 att remittera motionen till byggnadsnämnden
och kulturnämnden för yttrande.
Förvaltningen konstaterar att det inom ramen för Kulturnämndens ansvar, anslag och
reglemente samt viljeriktning arbetas aktivt för att bevara de kulturhistoriska miljöerna
som det finns möjlighet till. För övrigt uppfattar förvaltningen att frågeställningen faller
inom ramen för byggnadsnämndens ansvar och anslag.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Motion angående kulturell stadsplanering
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
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§ 6 Information
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kommundirektören informerar om förändring av förvaltningsorganisationen fr o m 202001-01 som bl a innebär att ansvaret för musikskolan flyttats till kulturnämnden och att en
kultur- och fritidsenhet bildats inom kommunledningsförvaltningen med Maria Sköldqvist
som kultur- och fritidschef.
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist lämnar följande information


Berättarkraft 2020 inleds med en bokmässa på Lokstallarna den 29 februari och
pågår sedan under vecka 10 i Karlshamn, Olofström och Karlskrona.



Statliga medel inom projektet Stärkta bibliotek har beviljats för ett projekt för
samverkan mellan biblioteken i Karlshamn, Ronneby, Sölvesborg och Olofström
om gemensam katalog.



Barnkonventionen har blivit lag 2020.



Genom projektet Stärkta bibliotek har statliga medel beviljats för ett
marknadsföringsprojekt i syfte att synliggöra biblioteksverksamheten. Som en del
i projektet har bibliotekspersonalen nu arbetskläder (västar) och därmed bättre
möjlighet att bära med sig personlarm.



Incidenter har inträffat på Svängsta och Stenbacka bibliotek med sabotage och
stöld. Verksamhetens säkerhetsrutiner ses över kontinuerligt.

Ulla Olofsson (M) informerar om att Svängsta kultur- och hembygdsförening har lämnat
in en skrivelse till kommunen om att skyltar längs med Laxaleden ska bli utbytta,
kompletterade och åtgärdade.
Ordföranden besvarar frågor från


Anette Höglund (L) om kulturnämndens bidrag till Karlshamns Museum.



Cecilia Holmberg (M) angående mer information om etableringen av dansscenen
på Lokstallarna.



Britt Kilsäter (M) ang hyran för föreningar i Lokstallarna.
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§ 7 Beslutsuppföljning januari 2020 2020/114
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning januari 2020 är sammanställd av sekreterare.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KN januari 2020
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§ 8 Handlingar för kännedom januari 2020 2020/115
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 15 november 2019 – 7 januari
2020 redovisas:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2018/3823
2018/3876

32/19
33/19

2019-11-29 KF § 223/2019 Val av kulturnämnd 2020-2022
2019-11-28 KF § 222/2019 Revidering av reglemente för
kulturnämnden

