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§ 23 Val av justerare
Kulturnämndens beslut
att utse Ulla Olofsson (M) att justera protokollet.
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§ 24 Fastställande av dagordning
Kulturnämndens beslut
att fastställa dagordningen.
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§ 25 Information om musikskolan 2020/1524
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ett besök på musikskolan planeras till hösten.
Beslutsunderlag
Verksamhetsplan och internbudget 2020 på enhetsnivå
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§ 26 Information om riktlinjer för hållbart byggande i Karlshamns kommun
2020/1462
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Riktlinjer för hållbart byggande har översänts till nämnden för information.
Beslutsunderlag
Riktlinjer Hållbart byggande i Karlshamns kommun
Beslutet skickas till
Projektledare Katrine Svensson
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§ 27 Utveckling av Lokstallarna
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Ingen ny information finns.
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§ 28 Kulturbyggnader som nämnden ansvarar för 2020/1481
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Följande kulturbyggnader har Kulturnämnden ansvar för,
totalt 16 objekt, de första 10 objekten är K-märkta:
Skottsbergska gården, Karlshamn
Fiskarestugan, Karlshamn
Loftgårdshuset, Karlshamn
Karlshamns museum, Karlshamn
Stålagården, Mörrum
Stenbackalängorna, Asarum
Gamla vattenverket, Asarum, Froarp
Konsthallen, Karlshamn
Triangeln, Asarum, Rosendal
Möllegårdens skolmuseum, Svängsta
Lokstallarna Karlshamn
Svängsta bibliotek
Mörrums bibliotek
Hällaryds bibliotek
Stenbacka bibliotek
Stadsbiblioteket Karlshamn
Beslutsunderlag
Skrivelse från kulturnämndens ordförande Lena Sandgren
Beslutsunderlag
Ordförande Lena Sandgrens sammanställning.
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§ 29 Information om konstdatabasen samt riktlinjer för konstinköp 2020/1566
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Information om konstdatabasen samt riktlinjer för konstinköp överlämnas till nämnden
för information.
Beslutsunderlag
KF 156 1991-10-07 Svar på motion om konstnärlig utsmyckning
KF § 184 2013-12-03 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och
försäkringsskydd
KF 2015-06-17 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och
försäkringsskydd
KN § 74 2017-12-06 Riktlinjer för konstinköp gällande lös konst i Karlshamns kommun
Riktlinjer för konstinköp gällande lös konst i Karlshamns kommun
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§ 30 Information om styrdokument 2020/1523
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
att till hösten planera en utbildningsdag för genomgång av styrdokumenten.
Sammanfattning
Kulturnämnden ansvarar för Karlshamns Musikskola, Studieförbunden, Lokstallarna,
kulturverksamhet, kulturevenemang samt service och stöd till föreningar inom
kulturområdet. Nämnden ska främja kulturlivet genom samverkan och stöd till
föreningar. Nämnden handlägger och beslutar om bidrag till föreningar inom
kulturområdet.
Nämnden ansvarar också för konstverksamhet, kulturmiljövård, offentlig utsmyckning,
samverkan med museum/hembygdsgårdar samt verksamheten som bedrivs i
Möllegårdens skolmuseum.
Nämnden ansvarar för kommunens konstinköp och att föra register över kommunens
konstinnehav (konstdatabasen).
Nämnden fullgör i fråga om folkbibliotek de uppgifter som enligt bibliotekslagen
(2013:801) och andra författningar ankommer på kommunen.
Nämnden ska verka för att samråd och överenskommelser sker med kommunstyrelsen
vad avser behov och genomförande av tjänster som hör till lokalförsörjning, drift, skötsel
och underhåll av olika kulturlokaler.
Nämnden ska inom sina ansvarsområden handha egen donationsförvaltning.
Styrdokument som är viktiga för kulturnämnden, finns på:
https://www.karlshamn.se
* Arbetsordning för kulturnämnden
* Delegationsordning för kulturnämnden
* Reglemente för kulturnämnden
* Lokalt samverkansavtal
* Bibliotekslag
* Karlshamns kommuns Biblioteksplan
* Karlshamns kommuns Mediaplan
* Region Blekinges Kulturplan
* Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns
kommun
* Verksamhetsplan
* Intern kontroll
* Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd
* Taxor, ersättningar och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområde
Bra att veta:
* Riktlinjer för inköp gällande lös konst i Karlshamns kommun
* Skötselplan konstverk samt historiska och kulturella objekt
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* Avtal för ”Meröppet-låntagare”
* Stadgar, Kulturstipendium för unga
* Stadgar, Stipendium för unga ledare
* Bidrag till ung kultur – en snabb slant
* Årsanslag för kulturföreningar
* Arrangemangsbidrag - checklista
* Uppvaktning av jubilerande kulturföreningar
* Verksamhetsplan för Kulturbyrån
* Kompiskort
* Ingår i namnberedningsgruppen tillsammans med Byggnadsnämnden
Styrdokument för förtroendevalda och personal, finns på:
https://www.karlshamn.se/kommun-och
politik/kommunfakta/forfattningssamling/styrdokument/
* Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda (2019-02-18)
* Regler för kommunalt partistöd (2018-04-10)
* Normalpensionsreglemente för kommunala förtroendevalda (2012-12-18)
* Policy mot mutor och andra oegentligheter (2014-11-06)
* Riktlinjer mot Hot och Våld (2014-11-06)
* Riktlinjer för personsäkerhetsskyddet av anställda och förtroendevalda (2016-07-05)
* Riktlinjer för representation och gåvor- anställda och förtroendevalda (2018-12-17)
* Resepolicy för tjänstepersoner och förtroendevalda i Karlshamns kommun
(2017-04-04)
* Riktlinjer för resor (2018-11-13)
Personal:
* Personalpolitiken 2015-2018 (2016-02-19)
Säkerhet, IT och kommunikation:
*Säkerhetspolicy För Karlshamns Kommun(2019-09-23)
* Riktlinjer För Hemliga Handlingar (2019-11-05)
* Grafisk profil för Karlshamns kommun (2017-07-12)
* Riktlinjer för hjärtstartare i Karlshamns kommun (2020-03-10)
* Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun år 2018-2022 (2018-04-18)
* Dataskyddspolicy (2018-07-03)
* Riktlinjer För Dataskydd (2019-10-15)
* IT- och informationssäkerhetspolicy (2018-07-03)
* Riktlinjer för IT och informationssäkerhet användare (2019-03-26)
* Riktlinjer för IT och informationssäkerhet förvaltning (2019-03-26)
* Kommunikationspolicy med riktlinjer (2018-12-17)
* Regler för Karlshamnsförslaget (2019-04-08)
* Riktlinjer för Karlshamns kommuns arbete med krisberedskap
Ekonomi och verksamhetsstyrning:
* Finanspolicy för Karlshamns kommun (2017-07-12)
* Policy för investeringar och leasing i Karlshamns kommun (2017-01-13)
* Riktlinjer och tillämpningsanvisningar för investeringar och leasing i Karlshamns
kommun (2017-01-13)
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* Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning (2014-06-12)
* Riktlinjer för attest med tillämpningsanvisningar (2017-10-20)
* Riktlinjer för sponsring av kommunal verksamhet (2012-12-18)
* Upphandlings- och inköpspolicy (2016-07-05)
* Riktlinjer för upphandling och inköp (2017-09-14)
* Kompass Karlshamn, program för styrning, uppföljning och kvalitet i Karlshamns
kommun (2014-08-08)
* Riktlinjer för styrdokument (2017-06-19)
* Intern kontroll – tillämpningsanvisningar (2013-01-28)
* Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning, kapitel 8 (2013-01-28)
* Intern kontrollplan (2013-01-28)
* Uppföljning – Intern kontroll (2013-01-28)
* Rapportering av gjord kontroll för enskild rutin (2013-01-28)
* Policy med mål och riktlinjer för privata utförare (017-03-01)
* VA-policy (2013-05-30)
* VA-plan för Karlshamns kommun (2014-01-13)
* Regler för flaggning på kommunala byggnader i Karlshamns kommun (2014-08-08)
* Kostpolicy (2017-10-10)
* Policy för Idéburet Offentligt Partnerskap i Karlshamns kommun (2017-01-25)
* Riktlinjer för exploateringsavtal (2017-02-17)
* Riktlinjer för markanvisningar (2017-02-17)
* Riktlinjer för servering av alkohol samt försäljning av folköl, tobak och receptfria
läkemedel (2017-04-04)
* Policy – Stöd till socialt företagande (2018-04-18)
* Folkhälsopolicy för Karlshamns kommun (2018-2023)
* Riktlinjer för folkhälsoarbetet (2018-11-13)
* Cykelpolicy (2017-12-27)
Beslutsunderlag
Skrivelse från ordförande i kulturnämnden Lena Sandgren
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§ 31 Utseende av kulturnämndspolitiker till arbetsgrupp gällande 1% regeln vid
konstnärlig gestaltning Torgbyggnaden 2020/1539
Kulturnämndens beslut
att utse Lena Sandgren (S) och Anette Höglund (L) till arbetsgruppen Torgbyggnaden.
Sammanfattning
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att kulturnämndspolitiker ska utses till
arbetsgrupp gällande 1% regeln konstnärlig gestaltning till Torgbyggnaden, Karlshamn.
Ordförande föreslår att två politiker utses till projektet, en politiker från koalitionen och en
från oppositionen.
Beslutsunderlag
Kultursamordnare Simon Bergs tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Maria Sköldqvist, Kultur och- bibliotekschef
Simon Berg, Kultursamordnare
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§ 32 Utseende av kulturnämndspolitiker till arbetsgrupp gällande 1% regeln vid
konstnärlig gestaltning Asarums IP 2020/1540
Kulturnämndens beslut
att utse Lena Häggblad (C) och Sara Helgefalk (M) till arbetsgruppen Asarums IP.
Sammanfattning
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att kulturnämndspolitiker ska utses till
arbetsgrupp gällande 1% regeln konstnärlig gestaltning till Asarums IP.
Ordförande föreslår att två politiker utses till projektet, en politiker från koalitionen och en
från oppositionen.
Beslutsunderlag
Kultursamordnare Simon Bergs tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kultur och- bibliotekschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Simon Berg
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§ 33 Begäran om investeringsmedel för restaurering av konstverket "Solkatt"
2020/1459
Kulturnämndens beslut
att hemställa hos kommunstyrelsen om att få ett tillskott i nämndens 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.
Sammanfattning
”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.
Nedan text är utdrag ur en offert och besiktning av Viggo Wichman 2019.
Sol-katt, solur/ klot av rostfritt stål, inbyggd ljusinstallation, betonplatta
med inlagda stjärnor. Invigd 2012.
Strukturellt sund konstruktion i svetsade rostfria profiler.
Korrekt betad, svetsar ej slipade. Ljusinstallationen är fullständigt förstörd.
Dess dåliga utförande och olämpliga materialval värderas betinga en
komplett nyinstallation.
Betonplattan med inlagda stålmönster (stjärnor) är också illa åtgången;
en del stål-element saknas helt, vissa är lösa eller dåligt lagade.
Betonen är till synes gjuten på plattor av gjutplywood, varpå är
monterat en del el-installationer till ljuset.
Ska detta kunna fungera, bör betonplattan gjutas om och dom inlagda
stålfigurerna bytas mot en tjockare variant med insvetsade fästen.
Priset är en uppskattning vad beträffar installationstid. Då det är ett offentligt
verk kommer troligen nån behörig elektriker behöva koppla in åtminstone starkströmsdelen.
Uppbilning och omgjutning av betonplatta, Marc och Viggo, 25.000,Ny stjärnbild monterat på korrekt plats, 4mm AISI316 med 6mm gängade fästen,
bottenplatta i 316 rostfritt 28.000,El: nedmontering av gammal installation, modifiering av skulptur,
dragning av nya sladdar, montering av LED-slanger, uppkoppling,
vädersäkring. 100t = 50.000,IP68-godkänd LED-slang, 50m 12.000,Transport Malmö-Karlshamn, vår bil/skånetrafiken 10.000,-
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Övrigt material (svets, borr, sladd, kaffe&c) 2.500,Forutsatt tillgång till 230V/13-16A, och gärna vatten/toalett.
Totalt 127.500,Priser excl. moms.
Beslutsunderlag
Kultursamordnarens tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Simon Berg
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§ 34 Beslut om vilken konstnär som får konstuppdraget på Jössa Ishall i Mörrum
2019/3763
Kulturnämndens beslut
att delegera till ordföranden att fatta beslut om vilken konstnär som får uppdraget.
Sammanfattning
3 konstnärer har lämnat anbud med skissuppdrag gällande utsmyckning av Jössarinken.
Arbetsgruppens förslag på vilken konstnär som ska få uppdraget kommer att redovisas
den 22 juni.
Beslutsunderlag
Konstprogram Jössarinken Nybyggnation av ishall Hästaryd 1:2
Beslutet skickas till
Simon Berg, kultursamordnare
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§ 35 Ansökan om bidrag till Blekinge Idrottshistoriska Sällskap 2020/518
Kulturnämndens beslut
att ansökan om bidrag till föreningens verksamhet och till driften av idrottsmuseet i
Bräkne Hoby avslås. Föreningen bedriver, enligt ansökan, ingen publik verksamhet i
Karlshamns kommun.
att biblioteken i Karlshamns kommun köper ett par exemplar av årsboken 2020
”Idrottsplatser i Blekinge”.
Sammanfattning
Till teknik- och fritidsförvaltningen i Karlshamns kommun har 2020-02-03 inkommit en
ansökan om bidrag från Föreningen Blekinge Idrottshistoriska Sällskap. Ansökan har
överlämnats till Kulturnämnden i Karlshamn. Blekinge Idrottshistoriska Sällskap ansöker
om 5.000 kr i bidrag för driften av idrottsmuseet i Bräkne Hoby och till föreningens övriga
verksamhet.
Bakgrund
Blekinge Idrottshistoriska Sällskap invigde det nya idrottsmuseet i Bräkne Hoby under
2019 och föreningen satsar nu på att utveckla sitt utbud under 2020. Varje år ger
föreningen ut en årsbok och 2020 kommer den att handla om idrottsplatser i Blekinge.
Allt arbete i föreningen sker ideellt och medlemmarna hjälper till att hålla museet öppet.
Tyvärr räcker inte intäkterna i form av medlemsavgifter till för att täcka kostnaderna som
hyra och drift av museet, tryckkostnaderna för årsboken och administration.
Därför ansöker BLIS om ett bidrag med 5.000 kr vardera från Blekinges kommuner.
Syfte / Mål
Blekinge Idrottshistoriska Sällskap, BLIS, bildades 1986 och har målsättningen:
att samla intresserade kring idrottshistoriska frågor
att genom idrottshistorisk dokumentation kartlägga idrottens utveckling inom länet.
att fortsätta utveckla det idrottshistoriska museet.
Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag till BLIS – Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
Beslutet skickas till
Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
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§ 36 Kulturstipendium för unga år 2020 2020/1529
Kulturnämndens beslut
att år 2020 tillfälligt ändra i stadgarna för Kulturstipendium för unga i § 5 till;
Stipendiet överlämnas under kulturnatten eller då Alice Tegnérs pris delas ut eller vid
annat lämpligt tillfälle och stipendiaten förväntas medverka.
Sammanfattning
Kulturstipendiet delas ut till ungdomar som är i åldern 20-30 år, med anknytning till
Karlshamns kommun. De ska ha utmärkt eller utbildat dig inom scenkonstens område
som exempel teater, revy, dans, musik, sång, scenografi, ljud- och/eller ljussättning eller
andra jämställda områden.
Stipendiebeloppet är 10 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt
engagemang inom kulturens område till exempel genom utbildning.
Ansökan om stipendium ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 maj.
Stipendiaten utses av ordförande och vice ordförande från kulturnämnden samt Bibliotek
& Kultur Karlshamn och överlämnas under Östersjöfestivalen, vecka 29.
På grund av inställd Östersjöfestival, finns det behov av att ändra i befintliga stadgar.
Befintliga stadgar:
§1
Kulturstipendiet tilldelas yngre sökande i en ålder av 20-30 år, med anknytning till
Karlshamns kommun, som utmärker eller utbildar sig inom scenkonstens område.
Exempel är områdena teater, revy, dans, musik, sång, scenografi, ljud- och/eller
ljussättning eller andra jämställda områden. Syftet med stipendiet är att uppmuntra till
fortsatt engagemang inom kulturens område, t ex genom utbildning.
§ 2 Stipendiet delas ut med början 2007 under förutsättning, att medel inom fonden är
tillräckliga för stipendieutdelning.
§ 3 Ansökan om stipendium skall göras hos kulturnämnden med handlingar och
referenser, som visar på den sökandes färdigheter inom kulturområdet. Ansökan om
stipendium skall vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 maj aktuellt år.
Kulturnämnden ansvarar för att möjligheten att söka stipendium annonseras på
kommunens hemsida eller på andra lämpliga ställen i kommunen i god tid innan
ansökningstiden går ut.
§ 4 Stipendiaten utses av representanter från kulturnämnden (ordförande och/eller vice
ordförande) och kulturenheten (kulturchefen alternativt kultursekreteraren), som är
sammankallande.
§ 5 Stipendiet överlämnas under Östersjöfestivalen vecka 29 och stipendiaten förväntas
medverka.
Beslutsunderlag

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2020-05-20

Tjänsteskrivelse
Stadgar
Beslutet skickas till
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist
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§ 37 Yttrande över översiktsplan Svängsta 2040 2019/3093
Kulturnämndens beslut
att ta yttrandet som nämndens eget.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Förslaget till översiktsplan
har till syfte att identifiera möjligheter för hur Svängsta i framtiden kan utvecklas med fler
attraktiva bostäder samtidigt som ortens kulturella värden och identitet som gammal
industriort bevaras.
Planförslaget är indelat i tre delar som alla föreslår någon form av utveckling av
Svängsta tätort. I centrala Svängsta föreslås nytt torgrum vid befintligt centrum som ska
integrera med både verksamhetsområde vid Brovägen, Halda Utvecklingscentrum samt
Svängstaparken. De största utmaningarna i centrala Svängsta är barriären som länsväg
126 skapar, nivåskillnaderna till å-rummet och de restriktioner Mörrumsån för med sig.
I kransbebyggelsen föreslås bostads- verksamhets- och serviceutveckling på flertalet
platser runt om i Svängsta. Svängstabadet är en viktig punkt som har diskuterats och
som föreslås ligga kvar på befintlig plats men kompletteras med andra funktioner och
aktiviteter. Den största utmaningen i kransbebyggelsen är att skapa knutpunkter som
faktiskt nyttjas och som skapar liv och rörelse i orten året om. Vid Hundsjön och
Abborresjön föreslås främst bevarande och förvaltning av redan befintliga
rekreationsområden, men även att kopplingen mellan de två sjöarna förstärks. Den stora
utmaningen i det här området är att koppla de stora rekreationsområdena till övriga
bostadsområden i Svängsta men även göra dem synliga och tillgängliga.
Yttrande
att vid planeringen av förändringar och utveckling i centrala Svängsta är det av yttersta
vikt att värna de kulturella värdena och bevara ortens identitet och särprägel med
bebyggelse, anläggningar och miljöer knutna till ortens industrihistoria och närheten till
Mörrumsån. Det är viktigt att Inte bara bevara utan även sprida kunskap om området
och varsamt använda kulturarvet i nya sammanhang som kulturarenor,
rekreationsområde, mötesplatser och för nya verksamheter. På så sätt kan dagens och
framtidens invånare i Svängsta få tillgång till historien men också ges möjlighet att
skapa nytt och eget. Området längs ån och den äldre industribyggelsen bör utformas så
att det blir mer tillgängligt för aktiviteter och arrangemang för Svängstabor och besökare.
Laxaleden är en attraktiv vandringsled med ca 100 skyltar med information om områdets
historia. En natur- och kulturskatt värd att bevara men både leden och framförallt
informationsskyltarna är i behov av upprustning. Informationen längs leden bör
kompletteras med hjälp av ny teknik som ger större utvecklingsmöjligheter och
tillgänglighet samt kräver mindre fysiskt underhåll.
Svängsta Medborgarhus bör lyftas fram, utrustas och öppnas för aktiviteter av olika slag.
Byggnaden är en arkitektonisk pärla från 1950-talet ritat av, stadsarkitekten i Karlshamn
1945-1965, Einar Hedman. Många tidstypiska detaljer och möbler finns bevarade.
Huset är väl lämpat för kulturarrangemang med bland annat en stor scenkonstlokal och
har utrymmen för föreningsliv. Huset har en stor potential för utveckling av aktiviteter
som skulle kunna nå och engagera fler grupper i Svängsta.
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PROTOKOLL
Kulturnämnden
2020-05-20
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Svängsta bibliotek är en viktig nod i ortens direkta centrum. Biblioteket har god
tillgänglighet med bemanning tre dagar i veckan men också Meröppet vilket ger generös
tillgång till att låna böcker, kopiera, använda datorer och låna möteslokal alla dagar i
veckan. Biblioteket är en god resurs som kan utvecklas än mer i samverkan med övriga
samhället.
Beslutsunderlag
Översiktsplan
Samrådsredogörelse
Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
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§ 38 Resultatrapport 2020 jan-april 2019/2795
Kulturnämndens beslut
att godkänna resultatrapport enligt förvaltningens förslag.
Sammanfattning
Resultatrapporten för januari- april 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
Resultatrapport Kulturnämnd 2020 jan-april
Månadsuppföljning april 2020
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
Kommunstyrelsen
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§ 39 Information
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Daniel Wäppling lämnar en kort lägesrapport med anledning av Covid19.
Ordföranden informerar om
 En kulturplaneringsdialog enligt kommunsamverkansmodellen kommer att
genomföras med Region Blekinge. Presidiet kommer att inbjudas.
Kultur- och fritidschefen informerar om
 Samtliga bibliotek hålls öppna och åtgärder har vidtagits för att detta ska ske på
ett säkert sätt. Vårens och sommarens kulturarrangemang är inställda pg a
pandemin. Musikskolan undervisar men håller inga konserter.
 Digitala lösningar har utarbetats för både bibliotek, kultur och musikskolans
verksamheter, exempelvis programblad för bibliotek & kultur hösten 2020 och
digital instrumentundervisning på musikskolan. Låntagare har möjlighet att
hämta färdiga bokkassar på biblioteket.
 Målning av gångtunneln vid Österslätt kommer att utföras av feriearbetare från
Väggaskolan under vecka 26-29.
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§ 40 Beslutsuppföljning maj 2020 2020/114
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning maj 2020 är sammanställd av sekreterare.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KN maj 2020
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§ 41 Redovisning av delegationsbeslut maj 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 12 februari – 8 maj 2020.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut maj 2020

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2020-05-20
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§ 42 Handlingar för kännedom maj 2020 2020/115
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 12 februari – 8 maj 2020
redovisas:
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2018/1000
2020/1025

2/20
3/20

2018/3879

4/20

2019/2790
2019/340

5/20
6/20

2020-03-04 TFN § 43 Idrottspolitiskt program, slutrapport
2020-03-19 Beslut om att krisledningsnämnden ska träda
i funktion
2020-04-09 KF § 28 Revidering av arbetsordning för
styrelse och nämnder
2020-04-17 KS § 83 Ekonomirapport jan-febr 2020
2020-04-17 KS § 85 Reviderad drift- och investeringsbudget
för år 2020

