
 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-04-05 

sid 1 av 18 

 

 

Plats och tid Mörrumssalen, klockan 15:00 – 16:25  

Beslutande: Lena Sandgren Ordförande (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad 1:e vice ordf (C) 
Marie Bengtsson Ledamot (S) 
Ulla Olofsson Ledamot (M) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Marianne Abelsson Ledamot (S) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Robert Sandelin (S) Diez Nobach  

Närvarande 
ersättare: 

Ankie Boklund (C), Lena Olsson (M), Anette Höglund (L).  

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Myrbeck, tf kultur-och  
bibliotekschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, 
kultursamordnare §§ 21-22 
Ylva Nordenmark Dahlberg, 
Personalutvecklare § 27 

Catarina Montan, DIK 
Susanne Johnsson, Vision 
Rosita Wendell, sekreterare 

Utses att justera: Ulla Olofsson (M)  

Paragrafer: §§ 19 - 32 

Justeringsdatum:  2017-04-10 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Lena Sandgren (S)  
   
Justerande …………………………………………………… 

Ulla Olofsson (M) 
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-04-05   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-04-10 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-05-02 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 19 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
 
Sammanfattning 
 
Dagordningen har publicerats i NetPublicator. 
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§ 20 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Ulla Olofsson (M) att justera dagens protokoll. 
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§ 21 Förslag om att omplacera Per Hasselbergs skulptur Snöklockan 2016/2950 
 
Kulturnämndens beslut 
 
Förvaltningschefen föreslår kulturnämnden besluta 
 
att Snöklockan även i fortsättningen är placerad i Stadsteaterns/Österslättsskolans foajé 
 
att frågan åter tas upp i arbetet med den konstnärliga utsmyckningen i det planerade 
Kultur- och bibliotekshuset. 
 
Sammanfattning 
 
Under våren 2016 inkom ett medborgarförslag från Christine Lindqvist, Karlshamn, att 
placera Per Hasselbergs skulptur Snöklockan i det planerade Kultur- och bibliotekshuset 
på Östra Piren tillsammans med ett nutida konstverk. Förslagsställarens motivering till 
förslaget var att skulpturen idag är en outnyttjad resurs, men som med en bättre placering 
och kanske ett nytt innehåll skulle bli en attraktion i staden. 
 
Förslaget avslogs vid Kulturnämndens möte 2016-06-15, § 36.  Nämnden hänvisar till att 
när byggprocessen startar för det nya Kultur- och bibliotekshuset kommer en 
samrådsgrupp att bildas, vilken kommer att arbeta med den konstnärliga utsmyckningen i 
den nya byggnaden med beaktande av den rumsliga miljön. Utsmyckningen ska vara en 
integrerad del av byggnadsprojektet och planeras i samråd med representanter med 
kunskap om arkitektur, offentlig konst, samhällsplanering, det aktuella byggprojektet och 
brukare. 
 
Ulla Olofsson (M) har vid Kulturnämndens möte 2016-09-21, § 57 väckt ärendet att 
omplacera Per Hasselbergs skulptur Snöklockan. Ledamotens motivering för en 
omplacering av skulpturen är att detta prisade och mycket kända verk borde få en mer 
framträdande och för konstverket lämpligare placering och på det sättet bli en attraktion 
för staden. Kulturnämnden beslutade att åter ge förvaltningschefen i uppdrag att utreda 
möjligheten att omplacera Per Hasselbergs skulptur Snöklockan. Kultursamordnarna vid 
Kultur Karlshamn har granskat alternativa placeringar. 
 
Skulpturen är idag placerad i Stadsteaterns/Österslättskolans matsals foajé. 
Lokalen är vid arrangemang i Stadsteatern samt vissa tider under vardagar tillgänglig för 
allmänheten. 
 
Syfte/Mål 
Kultursamordnarna delar uppfattningen att detta prisade och mycket kända verk bör ha en 
framträdande och för konstverket lämplig placering och på det sättet vara en attraktion för 
staden. 
 
Möjlig placering i Karlshamns kommuns lokaler 
I kommunen finns få lokaler där skulpturen skulle komma till sin rätt, kunna visas på ett 
tryggt och säkert sätt och samtidigt vara tillgänglig för en större allmänhet. 
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Förutom den foajé i Stadsteatern/Österslättsskolan där den redan är placerad har 
granskats två alternativ: Det nya Kultur- och bibliotekshuset som planeras på Östra Piren 
alternativt i Karlshamns Rådhus. Se KN protokoll 2016-06-15, § 36. 
I Rådhuset finns en plats där skulpturen skulle kunna placeras och i viss mån kan vara 
tillgänglig för allmänheten. Se bilaga 1.  Denna placering gör konstverket rättvisa och är 
tilltalande, men är det minst tillgängliga alternativet. 
 
Kultursamordnarna inom Kultur Karlshamn förordar därför att Snöklockan, i avvaktan på 
nytt kulturhus, har kvar sin nuvarande placering.   
 
Beslutsunderlag 
1 Bilaga 1 
 
Beslutet skickas till 
Tf Kultur- och bibliotekschef 
Kultursamordnaren 
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§ 22 Ansökan om arrangemangsbidrag till Sommarteater på Kastellet 2017 2017/1352 
 
Kulturnämndens beslut 
 
Kultur Karlshamn föreslår Kulturnämnden besluta 
 
att bevilja Teatersmedjan ett arrangemangsbidrag med 30 000 kronor för Sommarteater 
på Kastellet 2017 och 
 
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande. 
 
Sammanfattning 
 
Föreningen Teatersmedjan ansöker om arrangemangsbidrag från Karlshamns kommun 
med 65 000 kronor för Sommarteater på Kastellet 2017. 
 
Teatersmedjan är en amatörteaterförening verksam i västra Blekinge. Verksamheten 
består till största delen av teaterträning för barn- och ungdomsgrupper. Med sina över 300 
medlemmar är föreningen en stor och aktiv aktör i Karlshamns och Blekinges kulturliv.  
 
Sedan 1989 har Teatersmedjan haft som tradition att spela sommarteater på Kastellet i 
Karlshamns inre skärgård. Detta har blivit ett uppskattat kulturinslag och sommarnöje för 
både barn och vuxna, Karlshamnsbor och turister. 
 
Årets sommarteater är ”Ringaren i Notre Dame”. Det blir en lekfull föreställning med lika 
stor portion allvar som humor och fylld av musik, action och karnevalskänsla för hela 
familjen. Regissör Dimitri Latorre, dramatiker Johanna Emanuelsson, scenograf/kostymör 
Victoria Rosén, kompositör Anna Melander, grafiker Jimmy Thornell, 
sommarteaterproducent Rebecka Sjödin och verksamhetsproducent Povel Andersson. 
Årets ensemble består av 26 unga teatersmeder som brinner för sitt uppdrag.  
Runt produktionen jobbar nästan 70 ideella medlemmar för att ”Ringaren i Notre Dame” 
ska bli verklighet. 
 
Syfte / mål 
Teatersmedjan vill genom sommarteatern samla olika åldersgrupper i produktion och på 
scen och vill tillsammans arbeta med ett gemensamt större projekt för att stärka 
kompetensen, kreativiteten och sammanhållningen i föreningen. 
 
Föreningen vill också med sin sommarteater göra Karlshamn mer attraktivt för invånare 
och turister och se till att fler upptäcker Kastellet. 
Under perioden 1/7-5/8 2017 planeras 19 föreställningar av ”Ringaren i Notre Dame”. 
 
Budget 
Sommarteatern på Kastellet har en budget på totalt 797.000 kronor. 
De stora utgifterna är lönekostnader för produktionsgruppen och transporter till ön.  
På intäktssidan finns biljettintäkter och sökta bidrag från bl a Musik i Blekinge, ABF och 
BLB samt sponsring från det lokala näringslivet. 
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Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan Teatersmedjan 
 
Beslutet skickas till 
Kultursamordnaren 
Tf Kultur- och bibliotekschef 
Ekonom Anders Agnesson 
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§ 23 Beslutsattestant och ersättare 2017/1341 
 
Kulturnämndens beslut 
 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att utse beslutsattestant och ersättare enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till beslutsattestant och ersättare enligt följande: 
 
Ansvar Beslutsattestant Ersättare 
  
4910000 Per Myrbeck  Susanne Johnsson 
   Pernilla Ekvall Liljeqvist 
 
Beslutet skickas till 
Ekonom Anders Agnesson 
Tf Kultur- och bibliotekschef Per Myrbeck 
Förvaltningschefen 
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§ 24 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden 2017/1359 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ekonomisk uppföljning avseende bokförda intäkter och kostnader tom mars 2017 
redovisas och visar på en budget i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ekonomisk uppföljning mars 2017. 
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§ 25 Datum för kvalitetsredovisning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kvalitetsdialog kommer att hållas 2017-11-15 mellan kl 13 – 16.30. 
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§ 26 Beslutslogg kulturnämnden april 2017 2017/1356 
 
Kulturnämndens beslut 
 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutslogg för kulturnämnden april 2017 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutslogg KN april 2017 
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§ 27 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet/sjukfrånvaron 2016 2017/1404 
 
Kulturnämndens beslut 
 
Kulturnämnden föreslås besluta 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Personalstrateg Ylva Nordenmark Dahlberg presenterar uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet/sjukfrånvaron för 2016. Skyddsronden och fastighetssynen inom 
kulturnämndens verksamhetsområde är genomförd. 
 
En arbetsskada har rapporterats inom kulturnämndens verksamhetsområde under 2016. 
 
Antalet sjukdagar dag 1-14 har minskat jämfört med 2015. Antalet sjukdagar 15 eller fler 
har också minskat. 
 
I resultatrapporten gällande 2016 framgår att Kultur Karlshamn lever upp till de utsatta 
målen inom verksamhetsmål 5:1, Kommunen är en modern och attraktiv arbetsgivare med 
professionella och engagerade medarbetare. 
 
Karlshamns kommun har avtal med företagshälsovården Avonova och omfattar totalt  
4000 timmar. Målet är att arbeta med förebyggande insatser på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Under 2016 var fördelningen på utbildningsförvaltningen följande,  
36 % rehabilitering, 44 %förebyggande arbete samt 20 % på löpande arbete. 
 
Beslutsunderlag 
1 Presentation Kulturnämnden Uppföljning av SAM sjukfrånvaro och indikatorer 2016 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Personalstrategen 
Tf Kultur- och bibliotekschef 
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§ 28 Arbetsmiljö / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Tf Kultur- och bibliotekschefen ger en kort rapport om det fortlöpande arbetsmiljöarbetet 
inom Kultur Karlshamn. 
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§ 29 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Tf Kultur- och bibliotekschef 

 Olika små projekt pågår bl a inom kulturbyrån 
 Projekt Berättarkraft fortsätter 
 Ny skaparverkstad på lokstallarna 
 Ev längre öppethållande på Stadsbiblioteket en dag i veckan 

 
Förvaltningschef 

 Inför budget 2018 kommer budgetdag och budgetdialog att hållas 
 Ny kultur- och bibliotekschef – diskussion pågår om en något förändrad 

tjänstemannaorganisation 
 
Lena Sandgren, ordförande 

 Kompiskort kommer att finnas för aktiviteter inom kultur- och fritidsområdet 
 Jubilerande föreningar under året, Karlshamns fotoklubb, Asarums 

hembygdsförening och Karlshamns Filmstudio 
 Planering inför årets kulturnatt har påbörjats 
 Föreläsning RFSL – Normkritik i praktiken den 15 maj 
 Ordföranden har invigt utställningen ”Ljus och mörker”. I samband med invigningen 

skänkte konstnären Peter Sternäng en tavla till Karlshamns kommun målad av hans 
mors morfar Waldemar Söderberg år 1920 

 Teatersmedjans barnverksamhet och möjligheter till stöd för verksamheten 
 Kommunfullmäktiges mål om ekonomiska hållbarhet – nämnden har uppdrag 

avseende skötselplan för konst 
 PLX Tjärö – Tjäröfestivalen 2017 genomförs i sommar. 

 
Ledamoten Ulla Olofsson ställer frågan om kommunen gör någon aktivitet i Alice Tegnérs 
namn. 
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§ 30 Anmälan av delegationsbeslut / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att förklara delegationsbesluten för delgivna. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattade på delegation och vidaredelegation februari – april 2017. 
 
Delegationsbesluten läggs ut i NetPublicator. 
 
Ärendenr Beslutsfattare Beslut 
B 3 Lena Sandgren Beslut i brådskande ärenden där nämndens beslut  
   inte kan avvaktas 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
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§ 31 Meddelanden / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta meddelanden till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 

1. KS § 23 Ändring av namn på förvaltningen för social utveckling 
2. KF § 4 Policy med mål och riktlinjer för privata utförare 
3. KF § 28 Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2016 – 2020 
4. KS § 60 Utvärdering av Kulturnatten ur ett besöksperspektiv 
5. KS § 95 Sammanträdestider för kommunstyrelsen  
6. KS § 81 Nämndernas uppföljning av intern kontroll 2016 
7. KF § 41 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden – Anette Höglund (L) 
8. FSG-protokoll 170207. 

 


