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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 15:00 – 16:30  

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) 
Diez Nobach Ledamot (S) 

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Lotta M Sjöqvist (M)  Claes Jansson (MP)  

Närvarande 
ersättare: 

Ankie Boklund (C), Leif Gummesson (S), Lena Olsson (M),  
Anna Atmander (MP) 

 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
Catarina Montan, DIK 
Rosita Wendell, sekreterare 

 

Utses att justera: Marie Bengtsson (S)  

Paragrafer: 52 - 65 

Justeringsdatum:  2017-10-17 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Lena Sandgren (S)  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Marie Bengtsson (S)  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-10-11   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-10-17 Datum då anslaget 
tas ner:  

2017-11-08 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 52 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 53 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Marie Bengtsson (S) att justera dagens protokoll. 
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§ 54 Regler och riktlinjer gällande konstsamlingen i Karlshamns kommun 2017/2723 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
att regler och riktlinjer gällande konstsamlingen i Karlshamns kommun, av 
kommunfullmäktige antagna 2013-12-02 § 184, framöver ingår som ett 
uppföljningsområde i intern kontroll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunfullmäktige, 2013-12-02 § 184, har beslutat om principer för konstregistrering 
m fl frågor som avser kommunens konstinnehav. En del av arbetet består i att hålla aktuellt 
register och att ha kontaktpersoner i de olika verksamheterna som kan svara för att ev 
förändringar rapporteras till Kultur Karlshamn. På kulturnämndens sammanträde  
2017-08-21 väckte en enskild ledamot frågan om hur arbetet med detta går.  
Kulturnämnden beslutade att på nästa sammanträde ska förvaltningschefen redovisa detta 
muntligt, men det är också en viktig fråga för den löpande interna kontrollen. 
 
Vid dagens sammanträde informerar Simon Berg, ansvarig för konstregistret, dels hur man 
jobbar idag och dels hur omstruktureringen av konstdatabasen ska göras.  
En muntlig avrapportering av arbetet med konstdatabasen ska göras till kulturnämnden 
årligen. 
 
Beslutsunderlag 
1 
 
2 

Konstsamlingen i Karlshamns kommun - fråga från enskild ledamot om hur regler och 
riktlinjer efterföljs 
KF § 184, 2013 

3 Principer gällande förteckning av kommunens konstverk och försäkringsskydd. 
  
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
Tf kultur- och bibliotekschef 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 55 Yttrande över handlingsplan för ökad cyklism i Karlshamns kommun 2015/4267 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingsplan för ökad cyklism i Karlshamns kommun har översänts till samtliga nämnder 
för yttrande senast den 30 september. 
 
Eftersom kulturnämndens beslut därför inte kunde avvaktas har ordföranden fattat beslut 
på delegation, men ordinarie ledamöter har varit delaktiga i beslutet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ordförandebeslut KN -Yttrande över handlingsplan för ökad cyklism i Karlshamns 
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§ 56 Delårsrapport/Resultatrapport januari-augusti 2017 2017/1359 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Delårsrapport/Resultatrapport januari-augusti har upprättas för kulturnämnden. 
Nämndens delårsbokslut är i balans med budget och prognosen innebär inga underskott 
vid årets slut. 
 
Nämndernas beslutade resultatrapporter ska vara inlämnade till ekonomikontoret senast 
den 26 september 2017. Eftersom kulturnämndens beslut därför inte kunde avvaktas har 
ordföranden fattat beslut på delegation. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ordförandebeslut - Delårsrapport och resultatrapport januari-augusti 2017 
2 KN  Delårsbokslut och resultatrapport augusti 2017 
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§ 57 Meröppet på biblioteken i Asarum (Stenbacka) och Svängsta 2017/3226 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Meröppet införs från och med 2 oktober i Svängsta samt från och med 23 oktober i Asarum 
(Stenbacka). 
 
Eftersom kulturnämndens beslut därför inte kunde avvaktas har ordföranden fattat beslut 
på delegation, men ordinarie ledamöter har varit delaktiga i beslutet. 
 
Vid dagens sammanträde konstaterar nämnden att vissa redaktionella ändringar behöver 
göras av texten dels i foldern och dels i avtalet med meröppet-låntagare. 
 
Beslutsunderlag 
1 Ordförandebeslut Meröppet på biblioteken i Asarum (Stenbacka) och Svängsta 
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§ 58 Investeringsmedel "Meröppet" / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att uppdra åt ordföranden att på delegation fatta beslut om omfördelning av 600 000 
kronor av investeringsmedel för Meröppet till projekt asfaltering av parkeringsplatsen 
utanför Lokstallarna. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen meddelar att 600 0000 kronor återstår av investeringsmedel avsatta 
för införande av Meröppet och att dessa pengar kan omfördelas till asfaltering av 
parkeringsplatsen utanför Lokstallarna. 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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§ 59 Rekrytering av kultur- och bibliotekschef / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen meddelar att annonsering gällande ny kultur- och bibliotekschef snart 
kommer att publiceras. 
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§ 60 VP arbetet 2018 / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen meddelar att nämndens verksamhetsplanering för 2018 sker på 
Lokstallarna den 15 november 2017 kl 13.00-16.30. Kallelse till mötet skickas till 
ledamöter och ersättare. 
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§ 61 Arbetsmiljö / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Catarina Montan, DIK, informerar om att påbyggnaden av Citygallerian med en våning kan 
påverka verksamheten på stadsbiblioteket. 
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§ 62 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Simon Berg, kultursamordnare 

 Avrapporterar att kulturnattens arrangemang, trots regnväder, varit välbesökta. 
Ordföranden tackar för den väl genomförda kulturnatten. 
 

Förvaltningschef 
 Förändringar i bemanningen inom ekonomgruppen. 

 
Ordförande 

 Kallelsen ska fortsättningsvis tillställas nämnden en vecka innan sammanträdet. 
 Tackbrev från Asarums hembygdsförening för uppvaktningen vid 50-årsjubileet. 
 Uppvaktning av Karlshamns Fotoklubb vid 75-årsjubileet. 
 Karlshamns Musikkår, uppvaktning vid årets sista lördagsmarsch. 
 Jubilerande föreningar under hösten, Asarums folkdanslag och Karlshamns 

filmstudio. 
 En utvärdering av Östersjöfestivalen 2017 har efterfrågats av kultursamordnare 

Pernilla Ekvall Liljeqvist 
 Kristina Hedberg, biblioteksutvecklare Blekinge-Kronoberg inbjuds till nästa 

sammanträde för att informera om Nationell biblioteksstrategi som kommer på 
remiss under 2018. 

 Ulf Bjäreborn Olsson informerar om ombyggnaden av stortorget vid nästa 
sammanträde. 

 Belysningen av utvandrarmonumentet invigs 12 oktober – ett medborgarförslag till 
Karlshamns kommun 

 En visning av Johnny Martinssons museum planeras för nämnden under våren 
2018. 
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§ 63 Beslutslogg kulturnämnden oktober 2017 2017/1356 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna beslutsloggen för kulturnämnden kompletterad med statusrapportering från 
förvaltningen. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutslogg för kulturnämnden oktober 2017 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutslogg KN oktober 2017 
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§ 64 Anmälan av delegationsbeslut / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att lägga redovisningen till handlingarna. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattade på delegation och vidaredelegation september – oktober 2017. 
 
Besluten läggs ut i NetPublicator. 
 
Ärende nr Beslutsfattare Beslut 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
B 3 Lena Sandgren Beslut i brådskande ärende 
B 3 Lena Sandgren Beslut i brådskande ärende 
B 3 Lena Sandgren Beslut i brådskande ärende 
A 3 Pernilla Ekvall Liljeqvist Arrangemangsbidrag 
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§ 65 Meddelanden / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta meddelande till protokollet. 
 
Sammanfattning 

1. KF § 142 Kommunens budget för år 2018 
2. KS § 202 Remissyttrande rörande regional kulturplan för Blekinge 2018-2020 
3. KS § 190 Föreskrifter om gallring vid scanning och gallringsutredning. 


