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§ 59 Val av justerare 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att justera protokollet. 
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§ 60 Fastställande av dagordning 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 61 Information om musikskolan 2020/1524 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Höstterminen är i full gång och framarbetade rutiner gällande Corona har blivit vardag. 
Regeringens och FHM:s besked att inte öppna upp för sammankomster för fler än 50 
personer påverkar verksamheten och begränsar möjligheten att genomföra 
musikskolans ordinarie konsertverksamhet. Musikskolans fortsatta inriktning är att hålla 
ut, ställa om och göra det bästa av situationen. Som ett exempel på omställning 
förbereds nu en digital julkalender där musikskolans verksamhet kommer finnas 
representerad varje dag från 1 dec – 24 dec i korta videos med alltifrån brassensemble 
till soloflöjt, kör och rock´n´roll. Julkalendern publiceras digitalt i musikskolans sociala 
mediekanaler.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 62 Information om konstnärlig utsmyckning på Jössarinken 2019/3763 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har genomfört en upphandling av konstnärlig gestaltning i 
samband med byggnationen, Jössarinken, Hästaryd 1:2. 
 
Konstreferensgruppen poängsatte i olika rundor, intresseanmälningarna enligt 
poängsystem och kriterier utifrån konstprogrammet ”Konstprogram Jössarinken – 
Nybyggnation av ishall Hästaryd 1:2”. 
 
Peter Johansson, Karin Lind och medsökande Simon Häggblom samt Sirous Namazi 
fick skissuppdrag och presenterade sina skisser enligt avtal. På grund av rådande 
pandemi deltog konstnärerna digitalt, via Teams. 

 
Konstreferensgruppen använde sig av urvalskriterierna i enlighet av konstprogrammet 
(se ovan) och  beslutade enhälligt att Sirous Namazi tilldelas det konstnärliga uppdraget 
gällande Jössarinken, Hästaryd 1:2. 
 
Fundamenten till den tredelade konstnärliga gestaltningen kommer påbörjas efter 
slutbesiktningen av byggnationen. Kraft och nätverk är framdraget där konsten ska 
placeras.  
 
Sirous Namazi har alla ritningar inlämnade till Mattsons smide som kommer att jobba 
med metallkonstruktionen. 
 
Arbetet sker enligt tidplanen. 
 
För placering och hur verket kommer att se ut, se bilagor 1-4. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
Foton 
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§ 63 Information om digital Kulturnatt i Karlshamn 2020 2020/3027 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist informerar om Digital Kulturnatt i Karlshamn 
3/10 2020.  
 
Arbetet med och planering inför Kulturnatten påbörjades i mars, men utan fysiska 
planeringsmöten. Strax efter midsommar blev det tydligt att en traditionell Kulturnatt inte 
skulle kunna genomföras på grund av Corona-pandemin. Bibliotek & Kultur ville då göra 
ett försök att tillsammans med föreningar och andra kulturaktörer genomföra en digital 
Kulturnatt. Efter diskussion med kommunledningen och säkerhetsansvarige i kommunen 
togs beslutet att ställa in årets traditionella Kulturnatt och istället satsa på en helt digital 
Kulturnatt 2020. 
 
Föreningar och andra aktörer informerades under sommaren och i slutet av augusti blev 
arbetet mer konkret och Kulturnatten började ta form. Trettiofem aktörer deltog och alla 
Kulturnattens program lades ut på www.karlshamn.se.  
 
Bibliotek & Kultur arrangerade en direktsänd Kulturnattsföreställning, med musik, sång 
och stipendieutdelning från studio, i samarbete med Region Blekinge och Musik i 
Blekinge. Programmen har visats via kommunens hemsida 3/10-18/10. 
Det digitala samarbetet med Kommunikationsenheten i Karlshamns kommun har 
utvärderats och det konstaterades att Kulturnatten har haft många digitala besökare. 
Reaktioner från kulturföreningar och andra aktörer har varit positiva. 
 
Ordförande Lena Sandgren framför följande: 
 
Som ordförande vill jag å hela kulturnämndens vägnar säga ett stort och varmt tack till 
alla kulturföreningar för ett fantastiskt engagemang och bidrag till Karlshamns första 
digitala kulturnatt.  
 
En extra stor eloge till alla anställda på kulturenheten och till anställda på övriga 
verksamheter i kommunen och Regionen som möjliggjort en Kulturnatt trots den 
rådande pandemin. Alla har gjort en enorm insats- Vi är så tacksamma över att även 
detta speciella år kunnat bjuda på ett fantastiskt kulturevenemang. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist  
 

http://www.karlshamn.se/
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§ 64 Ekonomisk månadsuppföljning januari-september 2020 2019/2795 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 30 september 2020.  
 
Beslutsunderlag 
 
Resultat per verksamhet sep 
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§ 66 Svar på frågor till kulturnämnden från revisionen 2020/2661 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta förslaget till svar på skrivelsen och överlämna detsamma till revisionen. 
 
Sammanfattning 
 
Vid nämndens förra sammanträde överlämna revisionen en skrivelse med ett antal 
frågor till kulturnämnden. 
 
Frågor  
 
1) Att utveckla kommunen som arbetsgivare  
a. Vilka resultat uppnås i fråga om sjukfrånvaro och chefsutveckling?  
 
Bakgrund  
a. Det har talats mycket om detta. I årsredovisningen anges att de viktigaste faktorerna 
för medarbetare är kollegor, ledarskap och stimulerande arbetsuppgifter. 
Kommunstyrelsen ska arbeta med ledarskap, arbetsmiljö, anställningsvillkor och 
arbetsinnehåll.  
 
b. Tidigare bedömning att mellanchefsnivån inte fattade beslut, skickade frågor uppåt i 
organisationen.  
 
c. Den korta sjukfrånvaron steg förra året, medan den långa sjönk. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv viktigt med den korta sjukfrånvaron. För innevarande år är det hittills svårt att 
bedöma sjukfrånvaron  
 
d. RISK. Ett otydligt ansvar för dessa frågor kan leda till att ingen utveckling sker i 
frågan.  
 
Kulturnämndens svar:  
 
Samma fråga är ställd till Kommunstyrelsen som är kommunens ”personalmyndighet” 
Kulturnämnden har aldrig haft personalansvar. 
 
2) Krisledning  
a. Har kommunens planer och beredskapsnivå för en pandemi varit tillräckliga 
ifråga om konsekvenser för kulturområdet?  
 
Kulturnämndens svar:  
 
Utvärdering när pandemin fortfarande pågår är svår att göra men bedömningen är att 
kommunen tillsammans med staten kunnat vidta de åtgärder som krävts. Det 
ekonomiska stödet till kultursektorn liksom andra sektorer kommer från staten men 
kommunen har vidtagit åtgärder när det gäller hyror genom beslut i 
Krisledningsnämnden och föreningsstöd baserat på föregående års verksamheter inom 
nämndens egen ram. Den kultur som bedrivs av företag har fått särskilda statliga stöd 
och möjligheter till permitteringslösningar. 
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b. Har kulturnämnden kunnat upprätthålla sin mötesplanering under pandemin 
och har ledamöter i nämnden kunnat delta på ett tillfredsställande sätt? 
 
Kulturnämndens svar: 
 
Kulturnämnden har kunnat fullgöra sitt uppdrag och ändå följa Folkhälsomyndighetens  
rekommendationer. Åldersstrukturen i Kulturnämnden påverkar deltagandet och teknisk 
kunskapsnivå varierar. 
 
Revisorerna konstaterar följande (inga svar behövs).  
 
a. Den nuvarande pandemikrisen har visat att beredskapen på olika nivåer och 
ansvarsfördelning mellan statlig, regional och kommunal nivå inte har fungerat. Detta 
innebär att kommuner måste ha betydligt mer genomarbetade planer för en mängd 
scenarier. På nationell nivå har diskussionen varit omfattande kring hur kultursektorn har 
drabbats, kanske hårdast band samtliga branscher. Det ha rgällt extra stöd till 
branschen, hyresrabatter, bibehållna kulturbidrag trots inställda evenemang mm.  
 
b. Vi utvärderar sedan ett år tillbaka och för närvarande om kommunen är tillräckligt 
förberedd inför en kommande krissituation.  
 
c. Under våren har ett flertal nämndsmöten ställts in, t ex omsorgsnämnden och 
krisledningsnämnden medan andra nämnder hållit sina möten enligt plan.  
 
d. RISK. Föreningslivet påverkar negativt och kommunen tappar kulturarbetare  
 
3) Hur påverkas nämndens måluppfyllelse för 2020  
 
e. Enligt nämndens mål sker samarbeten med kulturföretag, genomför kulturnatt och 
kulturarrangemang för samtliga grundskoleklasser, vilket lär ha påverkats av FHM:s 
gräns på 50 personer gällande arrangemang. Vad är nämndens prognos gällande 
måluppfyllelse  
 
Kulturnämndens svar:  
 
Pandemin påverkar hela världen så självklart påverkar den Sverige och Karlshamn. 
Måluppfyllelse och ekonomi påverkas i varierande grad. Karlshamn har i skillnad mot 
någon grannkommun hållit verksamheten igång för att bidra till att medborgare kunnat få 
stöd i en svår tid.  
 
f. Har nämnden arbetat aktivt för att hitta nya kanaler för olika publikgrupper, såsom 
webbaserat etc?  
 
Kulturnämndens svar:  
 
Ja. Ett exempel är höstens Kulturnatt som inte ställs in utan blir helt digital. Höstens 
Skolbio för åk 3,5 och 9 kan komma att genomföras digitalt för den största delen av 
eleverna medan några grupper/klasser får se filmen på bion. På biblioteket genomförs 
Bokcirklar både fysiskt med en mindre mängd deltagare och men även digitalt. 
Musikskolan har erbjudit digital undervisning.  
 
g. RISK. Låg måluppfyllelse och att pengar har använts utan att nå några resultat.  
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4) Samverkan med skolan  
a. Enligt målen sker olika initiativ för yngre skolbarn gällande läsfrämjande insatser. 
Vilka resultat uppnås genom detta, och vilken återkoppling får nämnden via skolan. Är 
insatserna rätt utformade i förhållande till de behov som finns i de lägre klasserna. Bland 
framgångarna noteras bibehållet samarbete med skolan, varför är detta en framgång, är 
det inte rätt självklart?  
 
Kulturnämndens svar:  
 
Kulturnämnden bidrar med verktyg till skolans måluppfyllelse genom läsfrämjande 
insatser inom både bibliotek, kultur och Musikskolans verksamheter. 
Biblioteksverksamheten är lagreglerad vilket styr utformningen av verksamheten.  
I samband med omorganisation vill Kulturnämnden lyfta fram samarbetet med skolan för 
att säkerställa god kvalitet.  
 
b. RISK. Att satsningar från kulturnämnden inte når de grupper som behöver mest stöt i 
sin läsutveckling.  
 
5) Musikskolan  
a. Enligt T1 är det en ny verksamhet? Ambitionen är en breddning av musikskolan. 
Vilket utbud finns inom musikskolan, jmfr med andra kommuner som har ett brett utbud i 
konstformer men även riktade kurser, såsom teknik för flickor, programmering för flickor. 
Hur tänker kulturnämnden i detta avseende.  
 
Kulturnämndens svar:  
 
Karlshamns Musikskolan är inte en ny verksamhet för Karlshamn men för 
Kulturnämnden,  som inte haft det politiska ansvaret tidigare. Inga förändringar är gjorda 
jämfört med tidigare. Kulturnämndens ambitioner inom musikskolan och dess utveckling 
få hanteras efterhand som man tar över målarbetet för verksamheten inför 2021. 
 
b. RISK. Att musikskolan inte har ett erbjudande som fångar de elever som man vill få in 
i verksamheten. 
 
6) Vilket publikunderlag finns?  
 
a. Det framgår av T1:an att nämnden arbetar vidare med Lokstallarna och dansscenen. 
Hur stort underlag finns det i kommunen för olika evenemang och att kunna fylla olika 
scener med verksamhet. På Piren V tillkommer en konferenslokal för 300 personer. Är 
det möjligt att fylla alla ”scener” med evenemang och publik? 
 
Kulturnämndens svar:  
 
Det råder brist på evenemangslokaler i dagsläget. Kulturnämnden är inte beställare av 
Piren V utan uppdraget kommer från Kommunfullmäktige. Regionteatern Blekinge & 
Kronberg och Region Blekinges satsning i samarbete med Karlshamn kan leda till 
ytterligare behov av lokaler utanför Lokstallarna. 
b. Har det gjorts någon form av marknadsundersökning för detta? Vilka ytterligare 
kostnader drar nämnden på sig och totalt sett för kommunen med fler lokaler för 
evenemang. Sker en samordning av detta?  
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Kulturnämndens svar:  
 
För övervägande som rör Karlshamns fastigheter AB hänvisas till bolaget. När det gäller 
utvecklingen av Lokstallarna och dansscenen så är detta en fråga för flera parter men 
Kulturnämnden hanterar sin del enligt uppdrag i Kommunfullmäktiges beslut. 
c. RISK att en stor del av kulturpengarna används till lokaler som inte utnyttjas i 
tillräcklig omfattning.  
 
7) Effektiviseringar  
a. Arbetar kulturnämnden med effektiviseringar och på vilket sätt? 
 
Kulturnämndens svar: 
 
Det finns ett kommunövergripande uppdrag att anpassa verksamheten till 
Kommunfullmäktiges budgetbeslut och detta sker inom förvaltningens ram vilket 
löpande rapporteras i nämnden. 
Genom det statliga bidraget från Kulturrådet, ”Stärkta bibliotek” ges Kulturnämnden 
möjlighet att bibehålla personal och lokalbibliotek. 
 
8) Intern kontroll  
a. Alla internkontrollmoment sker under hösten. Av vilken anledning? Hur arbetar 
nämnden med intern kontroll och görs det en riskanalys inför varje år? 
 
Kulturnämndens svar:  
 
Intern kontroll regleras av kommungemensamma styrdokument och Kulturnämnden 
följer självfallet dessa. Kulturnämndens verksamhet är liten även om ansvaret för 
Karlshamns Musikskola tillförts nämnden vilket speglas i de riskanalyser som görs. 
Att kontrollmomenten sker under hösten är en naturlig följd av att verksamhetsplanen 
beslutats under första delen av året.  
 
b. Har nämnden vidtagit några åtgärder/fattat några särskilda beslut med anledning av 
Coronapandemin.  
 
Kulturnämndens svar:  
 
Krisledningsnämnden hanterar frågor som är direkt att hänföra till pandemins 
konsekvenser (hyror). Den löpande krishanteringen sker inom förvaltningens 
driftsuppdrag i dialog med krisledningsstaben. 
 
Beslutet skickas till 
 
Revisorerna 
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§ 67 Mediesamarbete Blekinge bibliotek 2020/2552 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden tecknar samverkansavtal mellan biblioteken i Karlshamn, Ronneby, 
Olofström och Sölvesborg gällande katalog- och webbsamarbete, avtalet börjar gälla 
från och med 2020-12-01. 
 
att kulturnämnden ingår datadelningsavtalet gällande sammanslagning av 
biblioteksdatasystem i Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg, börjar gälla från 
och med 2020-12-01. 
 
att tillgång till bibliotekskort för låntagare föregås av att avtal tecknas. Detta 
bibliotekskort ger tillgång till böcker och övriga medier på biblioteken i Karlshamn, 
Ronneby, Olofström och Sölvesborg. Åldersgränsen för avtalstecknare ska vara fyllda 
18 år, nya bibliotekskort börjar gälla 2020-12-01. 
 
Sammanfattning 
 
I Blekinge sker dagligen en stor förflyttning av människor. Många bor i en kommun och 
arbetar i en annan. För att öka service och tillgängligheten till bibliotekstjänsterna i de 
fyra kommunerna Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborg har folkbiblioteken 
arbetat fram ett samverkansavtal för en sammanslagning av de fyra kommunernas 
biblioteksdatasystem.   
 
Samarbetet innebär en förbättrad service till kommunernas invånare men dessutom en 
effektivare förvaltning, mediehantering, kompetensutveckling och marknadsföring. En 
kostnad för medietransporterna mellan biblioteken tillkommer. Kostnaden för och arbetet 
med sammanslagningen och framtagandet av en ny webb täcks genom erhållet statligt 
stöd från Kulturrådet. 
 

 
Förslaget innebär följande:  

 Under slutet av 2020 skapas ett gemensamt biblioteksdatasystem. 
 Under första halvåret 2021 skapas en ny publik webbplattform. 
 Ett samverkansavtal skrivs mellan kommunerna som reglerar 

gemensamma kostnader, låntagarnas personuppgifter i den 
gemensamma katalogen, struktur för samverkansorganisationen samt 
avgränsningar, avtalstid och uppsägning/utträde ur samverkan. Avtalet 
reglerar även regelverket för e-medier. Även ett datadelningsavtal 
skrivs under. 

 Karlshamns kommun är värdkommun och tecknar avtal med 
biblioteksdatasystemägare, leverantör av webbplattform och leverantör 
av katalogpostunderhåll. Övriga kommuner ersätter Karlshamns 
kommun för faktiska kostnader. Kostnaden är reglerad enligt en 
fördelningsnyckel. 

 Kostnader för transporten av medier mellan biblioteken tillkommer och 
regleras efter en faktisk kostnad. 

 Ett gemensamt avtalsformulär som reglerar avtal mellan biblioteket och 
låntagarna tas fram. Ett och samma lånekonto gäller i samtliga fyra 
kommuner. 
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 En styrgrupp bestående av kommunernas bibliotekschefer är 
beslutande i samverkansgemensamma frågor så som budget, avtal, 
struktur och utveckling. Det finns även arbetsgrupper bestående av 
bibliotekspersonal från de fyra kommunerna.  

 

Beslutsunderlag 
 
Samverkansavtal 
Datadelningsavtal 
Lånekortsavavtal 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef 
Kultur- och fritidschef 
Bibliotekschef 
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§ 68 Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2020/602 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning för kulturnämnden 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden antog 2020-02-19, § 16, nu gällande delegationsordning. Ett förslag på 
reviderad delegationsordning har tagits fram. Följande ändringar föreslås.  
 
B1 och B11 ändras så att beslutanderätten delegeras till kultur- och fritidschef, 
bibliotekschef och enhetschef för musikskolan.  
 
Enhetschef och verksamhetschef stryks i delegationsordningen.  
 
B8 ändras så att beslutanderätten delegeras till kultursamordnare.  
 
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 
(GDPR), ändras delegat genomgående, med undantag för C9, till kultur- och fritidschef.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag på reviderad delegationsordning för kulturnämnden 
 
Beslutet skickas till 
 
Författningssamlingen 
Kommundirektör Daniel Wäppling 
Tf kanslichef Christina Svensson 
Kultur- och fritidschef  
Bibliotekschef 
Enhetschef musikskolan 
Kultursamordnare 
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§ 69 Sammanträdestider för kulturnämnden 2021 2020/2875 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för 2021 enligt förslaget. 
. 
Sammanfattning 
 
Förslag på sammanträdestider 2021 föreligger. Förslaget är att kulturnämndens 
sammanträden ska äga rum följande datum, med start kl 15: 
 
17 februari 
17 mars 
26 maj 
15 september 
20 oktober 
1 december 
 
Presidieberedning följande datum, med start 13:15: 
 
8 februari 
8 mars 
17 maj 
6 september 
11 oktober 
 22 november 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunkansliet 
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§ 70 Information 
 
Kulturnämndens beslut 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden informerar om att konstreferensgruppen för konstnärlig utsmyckning av 
fastigheten Emigranten 1 (etapp 5, Östra Piren) - där kulturnämndens presidium deltagit 
- idag haft sitt avslutande möte. 
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§ 71 Beslutsuppföljning oktober 2020 2020/114 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen- 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning oktober 2020 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning KN okt 2020 
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§ 72 Redovisning av delegationsbeslut oktober 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 26 augusti – 12 oktober 2020. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut oktober 2020 
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§ 73 Handlingar för kulturnämndens kännedom oktober 2020 2020/115 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 3 september – 13 oktober 2020 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom oktober 2020 
 


