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§ 1 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
 
Sammanfattning 
 
Dagordningen har publicerats i NetPublicator. 
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§ 2 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Lena Häggblad (C) att justera dagens protokoll. 
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§ 3 Inköp till Karlshamns kommuns konstsamling 2016 2017/250 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur Karlshamn har under 2016 köpt konst för 149 185 kronor (budget 150 tkr). 
Förteckning över den konst som köptes in förra året till kommunens konstsamling: 
 
Konstnär  Titel   Teknik 
 
Petter Thoen  Wonder Woman  Litografi 
 
Karl Mårtens  Skata III   Litografi  

Spillkråka   Litografi  
 Korp 

 
Helene Schmitz Dunes   Fotografi   
 
Sven K Pagler  Parhus 3   Akrylmålning  
  Stad   Akrylmålning 
 
Kristina Fredriksson I Carried a Watermelon  Akrylmålning 
 
Sigrid Ternström On The Beach   Akrylmålning 
  Dimmorna Lättar  Akrylmålning 
 
Lasse Malcolmsson Blekingekust III  Akvarell 
  Blekingekust IV   Akvarell 
 
Agneta Sofiadotter Tillsammans   Akryl på plexiglas 
 
Johan Rheborg  Koffe   Fotografi 
  Pojkar   Fotografi 
 
John Erik Franzén Viridian   Litografi 
 
Mari Rantanen  Face to face I   Serigrafi 
  Face to face II   Serigrafi 
 
Beslutet skickas till 
 
Per Myrbeck, kultur- och bibliotekschef 
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§ 4 Utvärdering av Kulturnatten 2016 ur ett besöksperspektiv 2016/1600 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att överlämna rapporten om utvärdering av Kulturnatten ur ett besöksperspektiv till 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen har beslutat att uppdra åt kulturnämnden att utvärdera Kulturnatten 
2016 ur ett besöksperspektiv.  
 
”Kommunstyrelsen 2016-05-03, § 91. Utvärdering av Kulturnatten ur ett besöksperspektiv 
2016/1600.  
 
Kommunstyrelsen har som ett av sina nämndmål Kommuninvånare och besökare får ta del 
av ett rikt och spännande utbud av aktiviteter och upplevelser, för att säkerställa detta mål 
har avdelningen för Tillväxt och utveckling åtagandet att arbeta för fler och större publika 
evenemang i Karlshamn. 
 
En prioriterad insats/aktivitet för att uppnå målet är att utvärdera Kulturnatten ur ett 
besöksperspektiv i nära samhandling med Kultur Karlshamn. Utvärderingen kommer att 
ligga till grund för att utveckla Kulturnatten, som enligt Kultur Karlshamn efter 25 år 
möjligen är i behov av förnyelse.” 
 
Kultur Karlshamn har genomfört en enkät riktad mot besökare och medborgare på 
Kulturnatten 2016 samt två veckor efter denna. Kulturnattens medverkande föreningar har 
också utvärderats genom specifika arrangörsfrågor. Totalt antal enkätsvar är 399.  
 
Syftet med undersökningen var  

 att undersöka besökares och föreningars uppfattning om Kulturnattens omfattning, 
utformning och innehåll.  

 att analysen utifrån civilsektorn ska ställas i relation till andra tillgängliga 
undersökningar och analyser inom fältet kulturturism. Uppdraget ska leda fram till 
en rapport, som synliggör Karlshamns kommuns möjligheter att utveckla 
Kulturnatten.  

 
HUI Research AB har sammanställt och analyserat utvärderingen av Kulturnatten 2016. 
Rapporten utgör en god grund för det fortsatta arbetet och ställningstagandet angående 
utvecklingen av Kulturnatten. En väsentlig aspekt utgörs av vilka aktörer som bildar 
kärnan i Kulturnatten och vilken betydelse dessa har i sammanhanget av ett utökat 
Kulturnattsarrangemang. En utveckling av Kulturnatten är starkt förknippad med en 
utökad budget både för inköp av professionella programpunkter och utökning av personal 
som planerar och samordnar samt en varsam hantering av de ideella krafter som är 
grundstommen i arrangemanget. 
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Beslutsunderlag 
 
1 Rapport - Kulturnatten 2016  
 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 5 Ansökan om bidrag till Sommardans 2017 2016/4149 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ett arrangemangsbidrag med 7 000 kronor beviljas till föreningen Dans i Blekinge för 
Sommardans 2017 
 
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande. 
 
Sammanfattning 
 
Föreningen Dans i Blekinge ansöker om arrangemangsbidrag från Karlshamns kommun 
med 15 000 kronor för Sommardans 2017. 
 
Bakgrund 
 
För att sprida kunskap om modern dans som scenkonst och skapa en plattform för 
konstnärlig dans i Blekinge samt minska avståndet mentalt mellan Blekinges kommuner 
startades 2011 ett projekt för ungdomar i Karlskrona och Ronneby där de fick jobb som 
dansare. En del av dem fick anställning som feriearbetare och andra fick lön genom bidrag 
från Region Blekinge och Karlskrona kommun. Ungdomarna fick under ledning arbeta med 
dans i tre veckor därefter hölls föreställningar under en vecka i båda kommunerna. 
 
Under 2012-2016 utvecklades projektet Sommardans i alla Blekinges kommuner enligt 
samma principer som tidigare och med stöd från Region Blekinge och kommunernas 
arbetsmarknads- och kulturenheter. Föreställningarna spelades på torgen i Blekinges fem 
huvudorter. Under 2013 bildades den ideella föreningen Dans i Blekinge som nu äger 
projektet Sommardans i Blekinge.  
 
Syfte / Mål 
Föreningens huvudsakliga mål är att ge ungdomar i Blekinge möjlighet att prova på hur det 
är att ha dans och scenkonst som yrke. Men också att stärka den moderna dansen som 
konstform i Blekinge. 
 
Sommardans 2017 
Projektet vänder sig till ungdomar, som uppfyller kraven för feriearbete, i hela Blekinge 
och erbjuder max 30 platser fördelade över alla kommunerna (audition sker med deltagare 
från hela länet). Arbete pågår 3 veckor under befintlig ferieperiod , troligen i juni 2017. 
Under 2 veckor arbetar projektet med träning, repertoar och komposition. Den sista 
veckan turnerar gruppen i hela Blekinge och gör framträdanden för allmänheten. 
Projektledare: Rebecca Yates, tjänsterna som koreograf och koreografiassistent kommer 
att utlysas. Arbetsplats: Bräkne-Hoby, Blekinge Folkhögskola. 
Precis som under 2016 kommer en av de tre föreställningarna som blir resultatet av 
Sommardans arbete, att rikta sig mot målgruppen barn. Kommunernas förskolor och 
fritidshem kommer att bjudas in till en barnföreställning med dans på mitt på torgen i de 
fem kommunerna. Övriga två föreställningar vänder sig till en ung och vuxen publik. 
Eventuellt kommer några föreställningar i år att läggas kvällstid för att locka en bredare 
publik. 
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Budget 
Projektet har en budget på totalt 145 000 kronor, utöver detta bidrar Kommunernas 
arbetsmarknadsenheter med ferieplatser. Övriga bidragsgivare är Region Blekinge, Dans i 
Sydost och länets övriga fyra kommuner. Arbetsmarknadsenheten i Karlshamns kommun 
kan sommaren 2017 bidra med medel för att 2 ungdomar från Karlshamns kommun ska 
kunna delta. 
 
Under 2014-2016 har Sommardans fått ett arrangemangsbidrag med 15 000 kronor/år 
från Kultur Karlshamn i Karlshamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan 20161116 
2 SommardansBlekinge2017 - projektbeskrivning 
 
Yrkanden 
 
Claes Jansson (MP) yrkar att föreningen beviljas ett arrangemangsbidrag med 15 000 
kronor. 
 
Lena Sandgren (S) – med instämmande av Cecilia Holmberg (M) – yrkar att föreningen 
beviljas ett arrangemangsbidrag med 7 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Lena Sandgren (S) yrkande mot Claes Jansson (MP) yrkande och finner 
att kulturnämnden beslutat enligt Lena Sandgren (S) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Dans i Blekinge 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare 
Anders Agnesson, ekonom 
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§ 6 Fristad Blekinge - Fråga om deltagande i ett fristadsprogram 2016/4301 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att Karlshamns kommun under de närmaste kommande åren inte har ekonomiska 
möjligheter att bidra med medel för att tillsammans med Region Blekinge ta ett gemensamt 
ansvar för att Blekinge skulle bli en fristad för en stipendiat inom en konstart som 
stipendiaten representerar. 
 
att Karlshamns kommun inte kan ta en del av ansvaret för att vara en fristad pga. det   
ansträngda ekonomiska läget inom alla verksamheter. 
 
att Karlshamns kommun inte har möjligheter finansiera eller ta del av ansvaret för att vara 
en fristad i Blekinge. Men anser att frågan är intressant och har inget att erinra emot att 
Region Blekinge får uppdraget att samordna arbetet om annan kommun/kommuner har 
möjlighet att finansiera och ta ansvar för att vara en fristad. 
 
att Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna förslaget på yttrande från 
Karlshamns kommun till Region Blekinge. 
 
Reservationer 
 
Claes Jansson (MP) anmäler reservation mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Sammanfattning 
 
I kulturplanen för Blekinge finns ett uppdrag åt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg 
att utreda om Blekinge kan bli en fristad för förföljda författare. 2015-10-23 inkom en 
motion från Héléne Nordin (mp) om att Region Blekinge skulle utreda om någon av 
kommunerna ensam eller med solidarisk finansiering från övriga kommuner kan ta emot 
en fristadstipendiat och därmed bli fristad.  
 
En förstudie har genomförts av Karin Hansson, Fria ordets hus i Växjö, vilken är nationell 
samordnare för fristad. I förstudien Fristad Blekinge anser utredaren att Region Blekinge 
ska gå vidare med att undersöka om det finns möjligheter för kommunerna att tillsammans 
med Region Blekinge ta ett gemensamt ansvar för att det i Blekinge skulle kunna bli fristad. 
 
Förstudien föreslår: 
- att kommunerna i Region Blekinge tillsammans går in med medel som bidrar till att en 
kommun kan ta ansvaret för att vara fristad. Det vill säga att kommunerna tillsammans står 
för kostnaderna för en koordinator samt medlemskap i lCORN, och att den kommun som 
vill vara fristad står för kostnaderna rörande stipendium, lägenhet, resor etc. 
- att Region Blekinge arbetar vidare med frågan för att bli fristad för en musiker, konstnär 
eller författare och ser över möjligheterna för att i framtiden bli medlemmar i ICORN och 
skapa en fristad i regionen, och medan man gör detta även; 
- undersöker hur regionen genom kommunernas kulturliv på andra sätt kan visa sitt stöd 
för den internationella mänskliga rättigheten yttrandefrihet. 
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En fristadssatsning kostar mellan 400 000 och 600 000 kr per år och är ett stort åtagande 
för en kommun. Fristadskoordinatorn behöver vara på plats i samma kommun som 
stipendiaten för att kunna hjälpa till med praktiska göromål och ta ett socialt ansvar. 
 
Förstudien utgör ett bra beslutsunderlag för kommunerna i Blekinge. Region Blekinge kan 
samordna kommunernas gemensamma satsning för att ta emot en fristadstipendiat och 
bistå den kommunala koordinatorn med regionalt nätverk och nationella kontakter inom 
den konstart som stipendiaten representerar. 
 
Utifrån denna bakgrund och förstudien som har gjorts önskar Region Blekinge svar från 
Karlshamns kommun på följande frågor: 
Vill Karlshamns kommun bidra med medel?  
Vill Karlshamns kommun ta en del av ansvaret för att vara en fristad?  
Vill Karlshamns kommun ge Region Blekinge uppdraget att samordna arbetet? 
 
Fråga från Region Blekinge: 
Vill Karlshamns kommun bidra med medel? 
Svar: 
Karlshamns kommun har under de närmaste kommande åren inte ekonomiska möjligheter 
att bidra med medel för att tillsammans med Region Blekinge ta ett gemensamt ansvar för 
att Blekinge skulle bli en fristad för en stipendiat inom en konstart som stipendiaten 
representerar. 
 
Fråga från Region Blekinge: 
Vill Karlshamns kommun ta en del av ansvaret för att vara en fristad?  
Svar: 
Karlshamns kommun kan inte ta en del av ansvaret för att vara en fristad pga. det   
ansträngda ekonomiska läget inom alla verksamheter. 
 
Fråga från Region Blekinge: 
Vill Karlshamns kommun ge Region Blekinge uppdraget att samordna arbetet? 
Svar: 
Karlshamns kommun har inte möjligheter att finansiera eller ta del av ansvaret för att vara 
en fristad i Blekinge. Men anser att frågan är intressant och har inget att erinra emot att 
Region Blekinge får uppdraget att samordna arbetet om annan kommun/kommuner har 
möjlighet att finansiera och ta ansvar för att vara en fristad. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Fristad Blekinge 
2 Förstudie: Fristad Blekinge 
 
Yrkanden 
 
Claes Jansson (MP) yrkar avslag på samtliga att-satser och att Karlshamns kommun istället 
ska ställa sig positiv till att ta emot en fristadstipendiat. 
 
Lena Sandgren (S) yrkar bifall till samtliga att-satser i förslaget till beslut. 
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Beslutsgång 
 
Ordföranden ställer Lena Sandgren (S) yrkande mot Claes Jansson (MP) yrkande och finner 
att kulturnämnden beslutat enligt Lena Sandgrens (S) yrkande. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 7 Arrangemangsbidrag 2017 2017/322 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att formuleringen på Kultur Karlshamns hemsida och i texten på blanketter för ansökan 
om arrangemangsbidrag ändras enligt följande: 
 
Arrangemangsbidrag 
Bidraget söks löpande under året. Kulturarrangemangen ska genomföras i Karlshamns 
kommun och vara öppna för alla och annonseras och offentliggöras på olika sätt.  
Bidraget ska sökas och anmälas i så god tid att evenemanget kommer med på 
kommunens evenemangskalendrar och i all marknadsföring av arrangemanget ska det 
tydligt uppges att stöd erhålls från Kultur Karlshamn, Karlshamns kommun.  
Kan sökas av Kulturföreningar och andra ideella organisationer i Karlshamns kommun för 
kulturella arrangemang.  
Bidraget avser kostnader för planering och genomförande av arrangemanget.  
Blankett för ansökan om arrangemangsbidrag finner du till höger. 
Vill du veta mer kontakta gärna Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist eller Kultur- 
och bibliotekschef. 
 
Sammanfattning 
 
Behov finns att ändra formuleringen i de kriterierna för arrangemangsbidrag och texten på de 
blanketter som används vid ansökan. I nuläget kan kulturföreningar och andra föreningar söka 
bidraget för kulturella publika arrangemang.  
I kommunen finns ideella organisationer som arrangerar kulturaktiviteter för allmänheten men 
som p g a sin organisationsform inte räknas som föreningar. Då deras aktiviteter berikar kulturlivet 
vore det önskvärt att även dessa organisationer kan ansöka om stöd genom arrangemangsbidraget. 
 
Syfte / Mål 
Ge Kultur Karlshamn möjlighet att stödja ideella organisationer som arrangerar kulturprogram för 
allmänheten i Karlshamns kommun genom arrangemangsbidrag. 
 
Beslutet skickas till 
 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare 
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§ 8 Anpassningskostnader Stadsbiblioteket 2017/283 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att hos kommunfullmäktige begära att de 540 tkr ska hanteras i överskotts-/ 
underskottshanteringen 2016. 
 
Sammanfattning 
 
I samband med Stadsbibliotekets flytt till tillfälliga lokaler i Citygallerian avtalade 
Karlshamns kommuns fastighetsenhet och fastighetsägaren JN von Bergen & Son AB om en 
anpassningskostnad om 5,4 mnkr exkl. moms gällande ombyggnation av lokaler till 
biblioteksverksamhet. Beloppet fördelas på tio år, 540 tkr per år enligt avtal tecknat 
150228. 
 
Det står nu klart att Kulturnämnden ska hantera kostnaden, så länge avtalet gäller, inom 
sin rambudget. I nuläget saknas finansiering. 
 
Kulturnämnden begär därför att budgetramen, i samband med överskotts-/underskotts-
hanteringen 2016, höjs med 540 tkr per år så länge avtalet gäller. 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och bibliotekschef 
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§ 9 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden per den 30 november 2016/1122 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 30 november och visar på ett underskott på 301 tkr. 
 
Konsumentkontoret har ett prognosöverskott beroende på minskade kostnader på grund 
av tjänstledighet.  
 
Prognosöverskottet på politisk nämnd beror på mindre ersättningar till politiker än de 
budgeterade. 
 
Prognosunderskottet på biblioteksverksamheten beror på att kompensationen uteblir för 
kostnaden av den extra tjänst som behövs efter flytten till Citygallerian. För att åtgärda det 
beräknade underskottet kommer tillsättande av vikarier samt vakanser i möjligaste mån 
att undvikas. 
 
Beslutsunderlag 
 

 Ekonomisk uppföljning per den 30 november 2016, ekonom Anders Agnesson 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonom Anders Agnesson 
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§ 10 Resultatrapport - bokslut 2016 2016/1122 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport/bokslut 2016 för kulturnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatrapport/bokslut för kulturnämnden 2016 är sammanställt i bilaga enligt mall: 
 

 Inledning 
 Omvärldstrender och analys av den egna verksamheten 
 Ekonomisk analys och prognos 
 Nämndens arbete får att nå KF mål och indikatorer 
 Intern kontroll 2016 
 Uppföljning av KF indikatorer  

 
Beslutsunderlag 
 
1 KN resultatrapport bokslut 2016 
 
Beslutet skickas till 
 
Ekonomer 
Ekonomikontoret 
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§ 11 Uppföljning av intern kontroll 2016 2017/371 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har beslutat om intern kontroll av rutiner kring hot och våld. Kontroll har 
skett i form av genomgång av incident- och tillbudsrapporter. 
 
Bakgrund 
Kultur Karlshamn har utarbetat skriftliga rutiner för hur personal agerar i en vålds-
/hotsituation. Dokumentet är tillgängligt för all personal via en digital gruppdisk. 
Rutinerna uppdateras årligen, senast den 10 maj 2016. 
 
När en person uppträder störande ska personal be personen att dämpa sig. Om detta inte 
hjälper ska personalen be personen att lämna lokalen. Om personen vägrar lämna lokalen 
och/eller ger sig handgripligen på inventarier eller personer, ska väktare alternativt polis 
tillkallas. Detsamma gäller vid allvarlig eller akut situation. 
 
Stadsbiblioteket är anslutet till Cityväktaren, Citybevakningens väktartjänst inom 
Securitas. På Stadsbiblioteket finns fyra mobila larm och ett mobilnummer till 
Cityväktarens mobil. Laddning av de mobila larmen ska ske varje natt. Även Svängsta 
bibliotek är anslutet till Securitas väktartjänst. Övriga bibliotek eller kulturlokaler är inte 
anslutna till Securitas. All personal har sin smartphone med sig under arbetstid.  
 
Stickprov 
 
Fall 1 
Datum 2016-04-02 
Händelse Biblioteksbesökare vägrar lämna Citygallerian efter stängningstid. 
 
  Ja Nej Ej relevant Kommentar 
Störande person 
ombeds att dämpa sig 

    x   

Störande person 
ombeds lämna lokalen 

x       

Cityväktaren tillkallas 
genom mobilt 
larm/mobilsamtal 

x       

Cityväktaren tillkallar 
polis x       

Chef informeras 
snarast x       

Incidentrapport skrivs     x   
Tillbudsrapport skrivs x       
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Fall 2 
Datum 2016-06-02 

Händelse 
Biblioteksbesökare uppträder störande och hotfullt på 
Stadsbiblioteket. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fall 3 
Datum 2016-12-29 
Händelse Besökare på Kulturbyrån eldar på något som luktar bränt. 
 
  Ja Nej Ej relevant Kommentar 
Störande person 
ombeds att dämpa sig 

    x   

Störande person 
ombeds lämna lokalen 

x     

 Personen lämnar 
lokalen på 
uppmaning av 
personalen. 

Cityväktaren tillkallas 
genom mobilt 
larm/mobilsamtal 

    x   

Cityväktaren tillkallar 
polis     x   

Chef informeras 
snarast x       

Incidentrapport skrivs x       
Tillbudsrapport skrivs     x   

I samtliga av de granskade fallen har gällande rutiner kring hot och våld följts. Ingen 
avvikelse eller brist har kunnat konstateras. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 KN IK hot och våld 2016  
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och bibliotekschefen 

  Ja Nej Ej relevant Kommentar 
Störande person 
ombeds att dämpa sig 

x       

Störande person 
ombeds lämna lokalen 

x       

Cityväktaren tillkallas 
genom mobilt 
larm/mobilsamtal 

x       

Cityväktaren tillkallar 
polis x       

Chef informeras 
snarast x       

Incidentrapport skrivs x       
Tillbudsrapport skrivs      x  
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§ 12 Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2016/3397 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta förslaget till revidering av kulturnämndens delegationsordning för 
mandatperioden 2015-2018. Ny delegationsordning gäller tills vidare från och med att 
protokollet har vunnit laga kraft. 
 
Sammanfattning 
 
Det finns behov av att fortlöpande revidera den nyligen antagna och mycket detaljerade 
dokumenthanteringsplanen. Därför föreslås nämnden att följa kommunstyrelsens beslut (KS § 
260 2016) att delegera löpande uppdateringar till administrative chefen. Besluten ska liksom 
övriga beslut fattade på delegation återrapporteras till nämnden. 
 
Ärende 
 

Delegat (ersättare) Anmärkning 

Fortlöpande revideringar av 
antagen 
dokumenthanteringsplan 
 

Administrativ chef  
(kommunjurist) 

Beroende på förändringar i 
lagstiftningar, förändrat 
arbetssätt/system efter 
samråd med eller anvisningar 
från Sydarkivera. 
 

 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
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§ 13 Synpunkter på Stadsbibliotekets öppettider 2017/284 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget till svar och lämna det till frågeställaren. 
 
Sammanfattning 
 
Frågor kring beslutet om Stadsbibliotekets öppettider från och med årsskiftet har 
inkommit från en medborgare. Frågeställaren är intresserad av att få veta när det 
beslutades, om beslutet var enhälligt och av vilken anledning det endast finns bemanning 
mellan kl.14.00-18.00 på vardagar.   
 
När Stadsbiblioteket flyttade till tillfälliga lokaler i Citygallerian kompenserades biblioteket 
med en tjänst utifrån att bemanningen i de nya lokalerna kräver ytterligare en person. I 
budgeten för 2017 beslutade kommunfullmäktige om ca 500.000 kr mindre till 
kulturnämnden än önskat behov. Kulturnämnden måste då anpassa sin verksamhet efter 
beslutet. 
 
”Kommunfullmäktige 2016-09-19, § 104. Kommunens budget för år 2017, 2016/2885. 
 
Kommunfullmäktiges beslut: 
att fastställa mål och budget för 2017 innefattande verksamhetsmål och indikatorer samt 
drifts-, investerings-, resultat och finansieringsbudget, som kommunens Mål och Budget 
2017 och flerårsplan för 2018 och 2019” 
 
Eftersom Stadsbiblioteket numera kan hållas öppet med självservice beslutade 
kulturnämnden enigt om att självservice på vuxenavdelningen kl.10.00-14.00 var det minst 
skadliga beslutet av flera olika förslag till anpassning som tjänstemännen lagt fram. 
 
”Kulturnämnden 2016-11-30, § 77. Verksamhetsplan och internbudget 2017 för 
kulturnämnden. 
 
Effekten av den neddragna tjänsten till Stadsbiblioteket blir bland annat minskad service 
motsvarande en tjänst. För medborgaren betyder detta fler obemannade avdelningar 
under öppethållande.” 
 
Efter att ett stort antal synpunkter inkommit från medborgare angående Stadsbibliotekets 
självservice sedan årsskiftet, återgår vuxenavdelningen från den 2017-01-23 till 
bemanning kl.10.00-14.00 på vardagar. Tjänstemännen arbetar just nu med andra förslag 
till att lösa anpassningen.  
 
Beslutsunderlag 
 
1 Synpunkter på öppethållande 
 
Beslutet skickas till 
 
Frågeställaren 
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§ 14 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 - 2020 - reviderad version 2015/897 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för Karlshamns kommun  
2016 – 2020. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014. Enligt den nya 
bibliotekslagen ska samtliga kommuner och landsting ha biblioteksplaner för sin 
verksamhet. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare, men ska även synliggöra utbud och service för medborgarna 
vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen ska vara 
uppföljningsbar, vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den uppföljningsstruktur som 
finns genom Kompass Karlshamn. Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med 
regionala biblioteksverksamheter och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna 
utformats och används. 
 
Kultur- och bibliotekschef Marie Liljenberg informerade 2014-01-30 kulturnämnden om 
den nya lagens innehåll och förändringar. Hösten 2014 påbörjades arbetet med en ny 
biblioteksplan för Karlshamns kommun. Arbetet intensifierades efter flytten av 
Stadsbiblioteket och i samråd med kulturnämndens presidium utarbetades en uppdaterad 
biblioteksplan för Karlshamns kommun gällande 2016 – 2020. Våren 2016 skickades 
planen ut på remiss till grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. Inga synpunkter 
har inkommit. 
 
En liten förändring har gjorts i biblioteksplanen sedan kulturnämndens beslut 2016-09-21. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016-2020 v.2.2 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kultur-och bibliotekschefen 
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§ 15 Arbetsmiljö / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson lämnar en kort information om pågående 
arbetsmiljöarbete. 
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§ 16 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Per Myrbeck nyanställd t f kultur- och bibliotekschef presenterar sig. 
 
Lena Sandgren, ordförande 

 Karlshamns Riksteaterförening har skickat en inbjudan till vårens program 2017 
 Ett nyhetsbrev kommer att skickas till nämndens ledamöter och ersättare via 

kultursamordnaren 
 Föreningen Norden tackar för uppvaktningen i samband med  

70-årsjubiléet 
 Marie Liljenberg tackar för gåvan som överlämnades till henne när hon slutade sin 

tjänst som kultur- och bibliotekschef. 
 
Förvaltningschef 

 Patrik Håkansson informerar om möjligheten att söka statsbidrag för ökad 
bemanning på skolbibliotek 

 
Ulla Olofsson (M) ställer frågan om det finns möjlighet till en annan placering av skulpturen 
Snöklockan. Förvaltningschefen undersöker saken och återkommer. 
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§ 17 Anmälan av delegationsbeslut / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att förklara delegationsbesluten för delgivna. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattade på delegation december 2016 – januari 2017. 
 
Delegationsbesluten läggs ut i NetPublicator. 
 
Ärendenr Beslutsfattare Beslut 
A.3 Pernilla Ekvall Liljeqvist En Snabb Slant 
A.3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag  
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§ 18 Meddelanden / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta meddelanden till protokollet 
 
Sammanfattning 
 

1. KF § 147 Ekonomisk månadsuppföljning september 2016 
2. KF § 160 Policy för representation och gåvor 
3. KF § 162 Ändrad förvaltningsorganisation – justerade reglementen 
4. KF § 178 Entledigande av uppdraget som ersättare i kulturnämnden – Maja 

Lingerud Sorinder 
5. KF § 179 Entledigande av uppdraget som ersättare i kulturnämnden – Petra 

Charlotte Arrenäs. 


