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§ 32 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med följande tillägg: 
 
§ 49- Ledamots rätt att väcka ärende i nämnd – Konstsamlingen i Karlshamns kommun - 
fråga från Cecilia Holmberg (M) 
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§ 33 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att justera dagens protokoll. 
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§ 34 Yttrande över remissutgåvan av Blekinges regionala kulturplan 2018-2020 2017/1386 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta förslaget till remissvar och överlämna det till kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till ny regional kulturplan har utarbetats av Region Blekinge. 
 
Karlshamns kommuns utbildningsförvaltning, i samråd med övrig kommunal verksamhet, 
önskar lämna följande synpunkter. 
 
Allmänna tankar om Regionala Kulturplanen 
 
Den regionala kulturplanen ger ett genomarbetat intryck och den framstår som väl 
förankrad i styrdokument på såväl ett nationellt som ett regionalt plan. 
 
Flera av de synpunkterna Karlshamns kommun har framfört tidigare har tillmötesgåtts i 
den nya planen, t ex har dansen fått en tydligare ställning och Teatersmedjan pekas ut som 
en av, ett mindre antal, regional aktörer. Allt tyder på att digitala spel blir en viktigare del 
och mer integrerad del i kulturen och BTHs verksamhet i Karlshamn bör framhållas som en 
viktig nod i detta. 
 
Det rika orkesterliv som finns etablerat i Blekinge förtjänar att tydligare lyftas fram i 
planen; Marinens ungdomsmusikkår, Karlshamns musikkår med lördagsmarscher i staden, 
Karlskrona symfoniorkester, Blekinge hemvärnsmusikkår, Karlshamns musiksällskap som 
bildades 1876 och Ronneby blåsorkester. Det är mycket positivt att en region av Blekinges 
storlek kan ha detta rika utbud av symfonisk och annan musik och således bör det lyftas 
fram i en kulturplan. Detsamma gäller körverksamheternas omfattning i Blekinge, vilka 
förtjänas att lyftas fram. 
 
Karlshamns kommun tillstyrker planen i dess väsentliga delar, men har också ett antal 
kompletterande synpunkter som bifogas. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Yttrande Karlshamns kommun Regional kulturplan 2018-2020 
2 Inbjudan till remiss Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
3 Remissförslag Regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-08-21 

sid 7 av 25 

 

§ 35 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom kulturnämndens verksamhetsområde 
2017/2099 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa taxor och avgifter inom 
kulturnämndens ansvarsområde för 2018. 
  
Sammanfattning 
 
Inom utbildningsförvaltningens verksamheter har det inte funnits något gemensamt underlag för 
taxor, avgifter samt ersättningar. En översyn är gjord för att säkerställa likvärdigheten mellan 
verksamheterna.   
 
Det har skett ett par justeringar i avgifterna för år 2018 jämfört med tjänsteskrivelsen ”Mål och 
Budget 2018 och plan för 2019-2020”. 
 
Förslag på kulturnämndens nya avgifter för 2018 jämfört med 2017.  
 
 
 
 Nuvarande avgift Ny avgift (2018) 
Kopiering 4 kr färgkopia,  

2 kr svartvit kopia 
4 kr färgkopia,  
2 kr svartvit kopia 

DVD  0 kr 0 kr 
Fjärrlån Bestäms av långivande 

bibliotek 
Bestäms av långivande 
bibliotek 

Filmrullen 100 kr 120 kr 
Bio Metropol 60 kr vuxen 

40 kr studerande 
70 kr vuxen 
50 kr studerande 

Teckna och målar kurs och 
Skaparverkstad 

225 kr/termin 250 kr/termin 

Familjeföreställning/teater,musik 50 kr 60 kr 
Deltagaravgift Östersjöfestival 
Vinkelgatan (Slöjd gata) 

600 kr 600 kr 

Amatörsalongen 100 kr vuxen 
50 kr studerande 

200 kr vuxen 
100 kr studerande 

Författarbesök 1 
Författarbesök 2 

80 kr 
0 kr 

90 kr 
50 kr 

Kasse tyg 60 kr 60 kr 
Kasse Canvas 45 kr 45 kr 
Utställningar 10 % provision 15 % provision 
 Nuvarande ersättning Ny ersättning (2018) 
Bok, ljudbok 200 kr 200 kr 
Tidskrift 50 kr 50 kr 
Musik cd 150 150 
Spel och DVD 400 kr 400 kr 
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Nya medier ca 1 år  Ersätts med inköpspris Ersätts med inköpspris 
Förlorat lånekort/tagg 10 kr vuxen 

5 kr barn 
10 kr vuxen 
5 kr barn 

Övertidsavgifter bok, tidskrift 1 kr/dag  1 kr/dag 
Övertidsavgifter, DVD 5 kr/dag 5 kr/dag 
Övertidsavgifter, barn 0 kr 0 kr 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Taxor,avgifter och ersättningar utbildningsförvaltningen, nämnder 2018 
  
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 36 Förslag till Karlshamns kommun - Det ska alltid finnas ett öppet bibliotek i kommunen 
2017/1011 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att tacka förslagsställaren för synpunkterna 
 
att godkänna förslaget till svar samt lämna det till förslagsställaren. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit där förslagsställaren menar att det alltid ska finnas ett bibliotek 
öppet. Förslagsställaren framför att idag stänger samtliga bibliotek kl. 14.00. 
Förslagsställaren menar att man som medborgare kan komma i ett akut behov av att skriva 
ut, scanna en blankett eller söka information. Vidare förslår förslagsställaren att de datorer 
som finns tillgängliga för allmänheten i rådhuset bör uppdateras så att de har den senaste 
programvaran. 
 
Kulturnämnden delar förslagsställarens uppfattning om att biblioteken ska ha väl tilltagna 
öppettider. 
Nuvarande öppettider: 
Stadsbiblioteket  
Vardagar            10:00 - 18:00 
Lördag: 10:00 - 14:00 

Hällaryds bibliotek 
Måndag: 15:00 - 19:00 
Onsdag: 09:30 - 11:30, 12:30 - 
15:00 
Torsdag: 14:00 - 19:00 
Sommarstängt vecka 27-32 

Stenbacka bibliotek, Asarum 
Måndag: 13:00 - 19:00 
Tisdag: 15:30 - 19:00 
Onsdag: 10:00 - 17:00 
Torsdag: 10:00 - 17:00 
Sommarstängt vecka 27-32 

Mörrums bibliotek 
Måndag: 13:00-19:00 
Tisdag: 13:00-19:00 
Torsdag: 10:00 - 12:00, 12:30 - 
17:00 
Fredag: 10:00-13:00 
Sommarstängt vecka 27-32 

Svängsta bibliotek 
Måndag: 15:00 - 19:00 
Onsdag: 10:00 - 12:00, 13:00 - 
17:00 
Torsdag: 15:00 - 19:00 
Sommarstängt vecka 27-32 

 

 
Under hösten introduceras Meröppet på de två lokalbiblioteken i Svängsta och 
Asarum. Meröppet innebär att biblioteket är tillgängligt för besökare under vissa tider, 
även när det inte finns personal på plats. Det betyder att medborgaren har fler möjligheter 
att hitta tider som passar den enskilde. Medborgaren kommer att behöva registrera sig 
som meröppetanvändare. Mer information kommer i samband med införandet. Meröppet 
kommer att till viss del tillgodose det förslagsställaren önskar. 
 
Vad avser Rådhusets publika datorer kommer de i samband med att kommunens 
Servicecenter öppnar att uppdateras. Både maskinvara och programvara moderniseras. 
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Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Det ska alltid finnas ett öppet bibliotek i kommunen 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 37 Förslag till Karlshamns kommun - Informationstavla vid A.K. Fernströms 
minnesmonument 2017/1031 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att tacka förslagsställaren för synpunkterna 
 
att godkänna förslaget till svar samt lämna det till förslagsställaren 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en lämplig informationstavla. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår en informationstavla vid  
A.K. Fernströms minnesmonument. Förslagsställaren menar att få känner till vad namnet 
står får och att det även kan finnas turister som är intresserade av att få information om 
minnesmonumentet. 
 
Monumentet har ganska nyligen fått sin centrala och mer framskjutna placering. 
Förslagsställaren saknar en informationstavla och kulturnämnden delar den 
uppfattningen.  
 
Kultur Karlshamn kommer därför att få i uppdrag att utforma en lämplig informationstavla 
med förklarande text som kan placeras vid monumentet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Minnestavla vid A.K. Fernströms minnesmonument 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschefen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 38 Förslag till Karlshamns kommun - Utsmyckning av gångtunneln vid Cooprondellen samt 
någon typ av måleri vid skateparken 2017/1075 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att tacka förslagsställaren för synpunkterna 
 
att godkänna förslaget till svar samt lämna det till förslagsställaren 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att starta uppdragen enligt nedanstående 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att gångtunneln vid Cooprondellen 
ska utsmyckas samt att göra någon typ av måleri vid skateparken som syns från vägen. Som 
motivering lämnar förslagsställaren att tunneln är en genomfart som dagligen används av 
många cyklister och gångtrafikanter. Förslagsställaren menar även att alla blir glada av 
konst och den urbana konsten har fått ett uppsving på senare år. Dessutom tror förslags-
ställaren att det med säkerhet minskar det övriga klottret. 
 
Kulturnämnden instämmer i värdet av modern urbankonst och specifikt med 
väggmålningar i gångtunnlarna. De bör förnyas med jämna mellanrum och skolornas elever 
bör få möjlighet att utföra målningarna inom ramen för skolans nationella uppdrag, där de 
praktisk estetiska lärprocesserna måste stärkas. 
 
 Kultur Karlshamn får därför nämndens uppdrag att för ”Coop-rondellen” kontakta 
verksamhetsansvariga inom skola samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Vidare får Kultur 
Karlshamn uppdraget att kontakta berörda kommunala instanser inom samhällsbyggnads-
förvaltningen för att föreslå någon liknande form av konst i anslutning till skateparken. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Prydning av gångtunneln med måleri 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Förvaltningschefen 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 39 Förordnande av nya personuppgiftsombud 2017/1562 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att förordna kommunjurist Annabel Cifuentes och nämndsekreterare/jurist Cecilia 
Bernhardsson till personuppgiftsombud. 
 
Sammanfattning 
 
Personuppgiftslagen (1998:204) PuL föreskriver att behandling av personuppgifter som är 
helt eller delvis automatiserade ska anmälas till tillsynsmyndigheten, (Datainspektionen) 
innan sådan behandling genomförs. Om den personuppgiftsansvarige dvs. styrelsen och 
nämnderna, har anmält till tillsynsmyndigheten att ett personuppgiftsombud utsetts och 
vem det är, behöver anmälan om behandling av personuppgifter inte göras. 
Personuppgiftsombudet ska bl.a. ha till uppgift att se till att den personuppgiftsansvarige, 
dvs. styrelsen och nämnderna behandlar personuppgifter på ett lagligt och korrekt sätt.  
 
Samtliga nämnder förutom valnämnden beslutade 2011 att förordna Jens Odevall, 
administrativ chef till personuppgiftsombud. Jens Odevall har nu föreslagit att rollen som 
personuppgiftsombud ska flyttas över till kommunens jurister. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2017-04-12 
 
Beslutet skickas till 
Kommunjurist Annabel Cifuentes 
Nämndsekreterare/jurist Cecilia Bernhardsson 
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§ 40 Riktlinjer för konstinköp till Karlshamns kommun 2017/2798 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att bilda en arbetsgrupp bestående av ordföranden, vice ordförande, en representant från 
oppositionen samt representant från verksamheten. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram riktlinjer för konstinköp till 
Karlshamns kommun. 
 
Beslutet skickas till 
Envar utsedd 
Tf kultur- och bibliotekschef Per Myrbeck 
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§ 41 Lokstallarna - verksamhetsidé 2017/2800 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att tillsätta en arbetsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden, en representant 
från oppositionen samt med representanter från verksamheten. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram en 
verksamhetsidé gällande Lokstallarna. 
 
Beslutet skickas till 
Envar utsedd 
Förvaltningschefen 
Tf kultur- och bibliotekschef Per Myrbeck 
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§ 42 Kulturbyrån - verksamhetsidé / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att bilda en arbetsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden, en representant från 
oppositionen samt representant från verksamheten. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden föreslår att en arbetsgrupp tillsätts för att ta fram en verksamhetsidé gällande 
kulturbyrån. 
 
Beslutet skickas till 
Envar utsedd 
Förvaltningschefen 
Tf kultur- och bibliotekschef Per Myrbeck 
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§ 43 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden per den 30 april 2017 2017/1359 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 30 april och visar på en budget i balans, endast mindre 
avvikelser. 
 
Riktpunkten är 33 % och förbrukningen 33 %. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Uppföljning KN nämnd april 2017 
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§ 44 Ändring av mötestider för kulturnämnden hösten 2017 2017/2801 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för hösten 2017 enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen föreslår att kulturnämnden sammanträder följande datum hösten 
2017: 
 
21 augusti, 11 oktober och 6 december. 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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§ 45 Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2018 2017/2238 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa sammanträdestider för 2018 enligt förslaget. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag på sammanträdestider för 2018 har tagits fram. Förslaget är att kulturnämndens 
sammanträden ska äga rum följande datum, med start kl 15: 
 
31 januari, 28 mars, 30 maj, 22 augusti, 24 oktober och 5 december. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, 2017-06-09 
 
Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
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§ 46 Beslutslogg kulturnämnden augusti 2017 2017/1356 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna beslutsloggen. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutslogg för kulturnämnden augusti 2017 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutslogg KN augusti 2017 
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§ 47 Arbetsmiljö / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Tf kultur- och bibliotekschefen informerar om att Arbetsmiljöverket ska göra ett 
inspektionsbesök samt att arbetet med att förbättra luftkvalitén på Stenbackabiblioteket 
fortgår. 
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§ 48 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande 

 Svar på fråga från Ulla Olofsson vid förra sammanträdet;  
Någon aktivitet görs inte i Alice Tegnérs namn, ev en översyn av kulturnämndens 
reglemente. 

 Asarums hembygdsförenings 50-årsjubileum den 4 juni. Jubilerande föreningar 
under hösten, Karlshamns Fotoklubb och Karlshamns Filmstudio. 

 Vid nästa sammanträde hanteras frågor från Karlshamns Riksteaterförening. 
 
Förvaltningschef 

 Ny kultur- och bibliotekschef – fortsatta diskussioner om förändrad tjänstemanna-
organisation. 

 100 årsjubileum – Öppet hus i Asplunds byggnader på Väggaskolan den 26 augusti. 
 Folder med höstens kulturprogram finns nu tillgänglig. 

 
 Lotta M Sjökvist informerar om Bellevuefesten den 2 september. 
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§ 49 Konstsamlingen i Karlshamns kommun - fråga från enskild ledamot om hur regler och 
riktlinjer efterföljs 2017/2723 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att uppdra åt förvaltningschefen att vid nästa sammanträde redogöra för hur förvaltningen 
sköter kommunfullmäktiges uppdrag avseende regler och riktlinjer för kommunens 
konstsamlingar. 
 
Sammanfattning 
 
Ledamoten Cecilia Holmberg (M) väcker frågan om hur förvaltningen sköter 
kommunfullmäktiges uppdrag avseende regler och riktlinjer för kommunens 
konstsamlingar samt hur förvaltningen följer upp förändringar som sker inom konst-
samlingen. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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§ 50 Anmälan av delegationsbeslut / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att förklara delegationsbesluten för delgivna. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattade på delegation och vidaredelegation maj – augusti 2017. 
 
Delegationsbesluten läggs ut i NetPublicator. 
 
Ärendenr Beslutsfattare Beslut 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 



 Karlshamns 
kommun 
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§ 51 Meddelanden / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta meddelanden till protokollet. 
 
Sammanfattning 

1. KFN § Fristad Blekinge – svar på motion 
2. KF § 100 Mottagande av gåva – tavla till Karlshamns kommun 
3. KF § 108 Resultatrapport april 2017 
4. KF § 130 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden –Leif Gummesson (S) 
5. KF § 131 Fyllnadsval av ersättare i kulturnämnden – Kjell Folkesson (S) 
6. FSG-protokoll 2017-05-30. 


