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Plats och tid

Årydssalen, klockan 15:00—16:45
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(S)
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Ingrid Hagberg Hake (S)

Närvarande
ersättare

Sara Helgefalk (M)
Anette Darlén (S)
Britt Kilsäter (M)
Robert Sandelin (S)
Anette Höglund (L)

Övriga

Daniel Wäppling, kommundirektör
Tomas Ringberg, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef
Pernilla Ekvall Liljequist, kultursamordnare § 12
Simon Berg, kultursamordnare § 13
Marie Nilsson, controller § 14-15

Paragrafer

9 - 22

Utses att justera

Claes Jansson

Justeringsdatum

2020-02-24

Sekreterare

…………………………………………
Rosita Wendell

Ordförande

…………………………………………
Lena Sandgren
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Claes Jansson
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Tillkännagivande av justerat protokoll
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§ 9 Val av justerare
Kulturnämndens beslut
att utse Claes Jansson (MP) att justera protokollet.
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§ 10 Fastställande av dagordning
Kulturnämndens beslut
att fastställa dagordningen.
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§ 11 Utveckling av Lokstallarna
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordföranden meddelar att styrgruppens nästa möte är den 4 mars. Ev kommer
representationen i gruppen att breddas till övriga partier också.
Nämnden kommer att få fortlöpande information från styrgruppen.
Kulturrådet har beviljat Region Blekinge 500 000 kr till förstärkningar vad gäller den
konstnärliga produktionen av dans.
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§ 12 Svar på medborgarförslag - Fotspårsturism i Karlshamn för att skapa
upplevelser av Alice Tegnérs barnvisor 2019/1581
Kulturnämndens beslut
att avslå medborgarförslag om att Karlshamns kommun ska profilera och marknadsföra
sig genom så kallad fotspårsturism kring Alice Tegnér och hennes musikverk.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Karlshamns
kommun ska ta tillvara på Alice Tegnérs visskatt genom att införa så kallad
fotspårsturism. Förslagsställarens motivering till förslaget är att Karlshamns kommun
ska profilera och marknadsföra sig genom så kallad fotspårsturism. Ett exempel kan
vara att uppleva en fika hos Sockerbagaren eller en guidad tur med Borgmästare
Munthe.
Kulturnämnden gav 2019-09-25 Kultur Karlshamn i uppdrag att, bland kommunens
enheter och föreningar, undersöka förutsättningarna och intresset för att arbeta med
fotspårsturism i Alice Tegnérs fotspår.
Efter möten med medlemmar för föreningar och kommunens olika enheter framkommer
det att det finns en stor respekt för Alice Tegnérs visskatt och gärning. Många idéer
finns om hur en så kallad fotspårsturism kring Alice Tegnér skulle kunna utformas. Men
föreningsrepresentanter och tjänstemän inom kommunens kultur-, näringslivs- och
turismenheter är överens om att intresset för Alice Tegnér idag inte är tillräckligt för att
skapa förutsättningar för så kallad fotspårsturism. Detta skulle kräva engagemang och
insatser personellt och ekonomiskt från en bred grupp av organisationer med företag,
föreningar och kommunala enheter för att fungera.
Det är ändå viktigt att kunskapen om Alice Tegnérs visskatt och hennes anknytning till
Karlshamn förs vidare till barn och unga genom skola, förskola och musikskola. För
Karlshamnsbor och besökare finns ett rum med utställning om Alice Tegnér på
Karlshamns museum och vid stadsvandringar visas byggnader och platser som minner
om Alice Tegnér och hennes visskatt. I Karlshamn finns A T Sällskapet som värnar om
minnet av Alice Tegnér genom att bland annat arrangera konserter i samarbete med
Karlshamns Musikskola.
Beslutsunderlag
Medborgarförslag 2019-04-15
Delegationsbeslut 2019-04-17
Kulturnämndens protokoll § 60/2019
Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist
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§ 13 Konstinköp 2019 till Karlshamns kommuns konstsamling 2020/526
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Konstinköp 2019 till Karlshamns kommun redovisas enligt beslutsunderlag.
Beslutsunderlag
Konstinköp 2019
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Simon Berg
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§ 14 Resultatrapport/årsredovisning 2019 2019/186
Kulturnämndens beslut
att godkänna resultatrapport/årsredovisning enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Nämnderna ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden
2019-01-01 – 2019-12-31 i en resultatrapport/bokslut. Fokus i redovisningen ska ligga
på analys av resultatet under perioden. En bedömning av måluppfyllelsen gällande
kommunfullmäktiges inriktningsmål och en framtidsbedömning ska också göras. I
resultatrapport för 2019 redovisas även uppföljning av intern kontroll.
Utifrån givna ramar har Kultur Karlshamn bedrivit verksamheten enligt plan. Det handlar
exempelvis om folkbildningsuppdraget, frågor kring jämställdhet och mångfald,
tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt digitalisering. Barn och unga har varit en
prioriterad grupp.
Verksamheten har sökt och tilldelats projektmedel i både regionala och statliga projekt,
som har gett möjlighet att arbeta med utveckling/kvalitetshöjning/ samverkan inom både
bibliotek, allmänkultur och konst. Den statliga satsningen ”Stärkta bibliotek” har gett
Kultur Karlshamn möjlighet att arbeta med projektet ”Allas möjligheter”, där det
övergripande målet är att bli relevant för fler.
Föreningshuset Lokstallarna, med uppstarten av en dansscen, har varit ett prioriterat
område. Stadsbibliotekets lokaler är en begränsande faktor eftersom de inte är
ändamålsenliga för verksamheten och frågan har kontinuerligt diskuterats under året.
Vad gäller det ekonomiska utfallet så har nämnden arbetat aktivt under 2019 med en
effektiv och kvalitativ organisation, inom givna ramar och förutsättningar.
I delårsrapporten efter augusti prognostiserade nämnden en avvikelse för året om minus
122 tkr, men nämnden lämnar i bokslutet ett positivt med ett överskott om 486 tkr, som i
stort är hänförligt till budgetposten ”Dansscen Lokstallarna”, där det i budget varit avsatt
1 000 tkr och där det återstår 475 tkr. Avsikten var att en del personalkostnader skulle
rymmas inom denna budgetpost, men i dialog med regionen har det gjorts
överenskommelser där de har tagit dessa personalkostnader och således har det
genererat ett överskott i vår kommunala del.
Beträffande beslut i KS om bidrag till muséet om 100 tkr som nämnden skulle
kompenseras för så har detta inte skett, men nämnden har lyckats hantera det inom
befintlig ram. I övrigt kan konstateras små avvikelser i de olika verksamheterna.
Investeringsbudgeten är till större delen förbrukad, men nämnden redovisar ett litet
överskott om 92 tkr.
Beslutsunderlag
Resultatrapport Kulturnämnd 2019
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Kommunstyrelsen
Ekonomikontoret
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§ 15 Internbudget 2020 2019/2783
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
En detaljerad Internbudget 2020 för kulturnämnden har sammanställts.
Beslutsunderlag
Internbudget 2020.
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§ 16 Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2020/602
Kulturnämndens beslut
att anta reviderad delegationsordning för kulturnämnden
Sammanfattning
Förslag till revideringar i kulturnämndens delegationsordning föreligger enligt
beslutsunderlag. Mindre förtydliganden görs, t.ex. i B12 gällande vilka typer av
skadeståndsärenden som ska omfattas av delegationen och i A5 där delegationen
justeras till att omfatta även beslut att ett överklagande inkommit i rätt tid. Vidare
föreslås förändringar gällande upphandlingsärenden. Upphandlingschef ersätts av
redovisningschef enligt gällande organisation. I övrigt struktureras och förtydligas
respektive delegats uppdrag i förhållande till upphandlingens värde.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2020-02-12
Reviderad delegationsordning för kulturnämnden, 2020-02-12
Beslutet skickas till
Författningssamlingen
Berörda delegater
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§ 17 Bibliotekens öppettider från och med 2020-02-01 2020/504
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Bibliotekens öppettider från och med 2020-02-01
Bemannade öppettider per helår på Karlshamns folkbibliotek.
Karlshamns Stadsbibliotek
Måndag - fredag
10.00 - 18.00 Läshörnan och Barn öppnar kl 08.00,
Lördag
10.00 - 14.00 obemannat
Mörrums bibliotek
Måndag
Tisdag
Torsdag
Fredag

13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
10.00 - 12.00, 13.00 – 17.00
10.00 - 13.00

Stenbacka bibliotek
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag

13.00 - 18.00
15.00 - 18.00
10.00 - 17.00
10.00 - 17.00

Meröppet Asarum
Måndag - fredag
Lördag - söndag

15.00 - 22.00
08.00 - 22.00

Svängsta bibliotek
Måndag
Onsdag
Torsdag

15.00 - 18.00
10.00 - 12.00, 13.00 – 17.00
15.00 - 18.00

Meröppet Svängsta
Måndag - söndag

08.00 - 22.00

Hällaryds bibliotek
Måndag
Onsdag
Torsdag

15.00 - 18.00
09.30 - 11.30, 12.30 – 15.00
14.00 - 18.00

Meröppet Hällaryd
Måndag - söndag

08.00 - 22.00

Alla lokalbibliotek har stängt bemannade öppettider under veckorna 27-32.
Dag före helgdag stänger biblioteken klockan 15.00. Påsk-, pingst-, midsommar-, jul-
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och nyårsafton är biblioteken stängda.
Under vissa arrangemang såsom Kulturnatten eller Östersjöfestivalen finns behov av att
ändra öppettiderna för att bättre samspela med omgivande aktiviteter.
Vid specifika tillfällen finns behov av att samla hela bibliotekspersonalen i t ex
gemensamma kompetenshöjningsdagar, vilket endast möjliggörs genom att stänga
biblioteken.
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Samordnare Susanne Johnsson
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§ 18 Musikskolan
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
En dialog har inletts med musikföreningarna om musikskolans framtid.
Underlag har tagits fram för rekrytering av 0,6 tjänst som ledningsfunktion för
musikskolan.
Statliga medel har sökts för utveckling av musikskolan.
Den av utbildningsförvaltningen framtagna musikskoleutredningen kommer att skickas
ut till nämnden.
I samband med nämndens sammanträde i maj planeras ett besök på musikskolan.
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§ 19 Information
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ordföranden informerar om
 Invigning av Jorge Guilàs utställning i konsthallen
 Medieplanen för Karlshamns kommun antogs av kommunfullmäktige 2020-02-17
 En revidering av biblioteksplanen och medieplanen kommer att göras inför år
2021
 Region Blekinges kulturplan har prolongerats, arbetet med att ta fram en ny plan
pågår

Kultur- och fritidschefen informerar om
 Berättarkraft genomförs vecka 10 och inleds med Blekinge bokmässa den 29
februari i Lokstallarna
 I maj genomförs en försvarsövning i Karlshamn. På grund av denna övning
kommer Lokstallarna att hålla stängt den 17 maj
 Verksamheten har fått besked om fortsatt placering av biblioteket i Citygallerian.
Planering är påbörjad av hur de nya ytorna används i verksamheten. Dialog
pågår med medarbetare
 Arkitekturveckan anordnas i Karlshamn i augusti. Kulturenheten deltar med en
konstrunda under arbetsnamnet ”På vandring genom Karlshamns konsthistoria i
det offentliga rummet”
 Konstförrådet i Rådhuset flyttas tillfälligt till Asarum i avvaktan på att de utökade
utrymmena på stadsbiblioteket i Citygallerian kan tas i anspråk
 Barnavdelningen kommer få nya, säkra bokhyllor i slutet av våren
 Bibliotekets bestånd av minoritetsspråk har fått en ny placering och skyltning på
vuxenavdelningen
 Det pågår tre byggprojekt där kulturnämnden deltar inom konstnärlig gestaltning;
Jössarinken, Etapp 5 och Mörrums skola.
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§ 20 Beslutsuppföljning februari 2020 2020/114
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning februari 2020 är sammanställd av sekreterare.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KN februari 2020
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§ 21 Redovisning av delegationsbeslut februari 2020 2020/117
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 24
april 2019, § 32. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 8 januari – 11 februari 2020.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut febr 2020
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§ 22 Handlingar för kännedom februari 2020 2020/115
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 8 januari – 11 februari 2020
redovisas:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/2790

2/20

2020-02-11 KS § 20/2020 Ekonomisk uppföljning avseende
drift och investeringar

