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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 15:00 – 17:30 

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

  

Tjänstgörande 
ersättare: 

  ersätter  
Lotta M Sjöqvist (M)  Ulla Olofsson (M)  

Närvarande 
ersättare: 

Robert Sandelin (S), Ankie Boklund (C), Leif Gummesson (S), 
Lena Olsson (M), Kjell Folkesson (S), Anna Atmander (MP) och  
Anette Höglund (L). 

 

Övriga: Patrik Håkansson, förvaltningschef 
Per Myrbeck, t f kultur- och biblioteks- 
chef 
Simon Berg, kultursamordnare, § 70, 74 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, 
kultursamordnare 
Catarina Montan, DIK 
Rosita Wendell, sekreterare 

 

Utses att justera: Claes Jansson (MP)  

Paragrafer: 66 - 81 

Justeringsdatum:  2017-12-11 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Lena Sandgren (S)  
   
Justerande ……………………………………………………  
 Claes Jansson (MP)  
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Anslag/Bevis 
 
Organ: Kulturnämnden   
Sammanträdesdatum: 2017-12-06   
Datum då anslaget sätts 
upp: 

2017-12-12 Datum då anslaget 
tas ner:  

2018-01-03 

Förvaringsplats för 
protokollet: 

Rådhuset   

 
 
Underskrift: _________________________________________________________________________________________ 
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§ 66 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2017-12-06 

sid 5 av 19 

 

§ 67 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Claes Jansson (MP) att justera dagens protokoll. 
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§ 68 Information av Kristina Hedberg, regionbibliotikarie BIBK / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kristina Hedberg, regionbibliotikarie Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg (BIBK) 
informerar om verksamheten, prioriterade områden samt hur de jobbar med olika 
utvecklingsprojekt.  
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§ 69 Information om ombyggnad av Karlshamns torg / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson informerar om ombyggnaden av Stortorget som 
beräknas kunna starta under maj 2018. 
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§ 70 Offentlig konst på Östralycke 2017/4016 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge juryn i uppdrag att, utifrån de föreslagna konstnärerna, välja konstnärer till 
gestaltningsuppdragen på Östralycke. 
 
Sammanfattning 
 
En omfattande om och tillbyggnad pågår på Östralycke (särskilt boende och äldreomsorg). 
En första del beräknas vara klart under 2017. Konstnärlig gestaltning utförs i enlighet med 
Karlshamns kommuns tillämpning av enprocentsregeln. 
 
Gestaltningsuppdraget till Östralycke är uppdelat i två projekt. Det första gäller gestaltning 
av utegården som leder fram till huvudentrén och det andra gäller gestaltning av entré, 
samlingssal och dagrum inomhus.  
 
Juryn består av: 
 
Joakim Svanhall KABO  
Sven-Åke Svensson KABO 
Emina Kovacic Stadsarkitekt 
Simon Berg Kultursamordnare 
Christina Sigvant Metodutvecklare 
Åke Bergquist Konstnär KRO Växjö 
Anita Larsson Konstnärlig rådgivare 
 
 
Beslutet skickas till 
Tf Kultur- och bibliotekschef 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 71 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden per den 31 oktober 2017 2017/1359 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 31 oktober och visar på en budget i balans. 
 
Riktpunkten är 83,3 % och förbrukningen 83 %. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Uppföljning KN nämnd okt 2017 
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§ 72 Verksamhetsplan och internbudget 2018 för kulturnämnden 2017/4024 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta verksamhetsplan och internbudget 2018 för kulturnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till verksamhetsplan och internbudget för kulturnämnden har upprättats. 
 
Beslutsunderlag 
1 Verksamhetsplan och internbudget KN 2018 
 
Beslutet skickas till 
Ekonomikontoret 
Förvaltningens ledningsgrupp 
Chefsgruppen 
Ekonomer 
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§ 73 Årsanslag för kulturföreningar 2018 2017/2268 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta förslaget till fördelning av årsanslaget för 2018 enligt dokumentet 
”Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2018 och förslag till 
fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2018 och 
 
att årsanslagen ska betalas ut till föreningarna senast 31 januari 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställningen av ansökan om årsanslag för kulturföreningar och förslaget till 
fördelning av årsanslag för 2018 har tagits fram av kultursamordnare Pernilla Ekvall 
Liljeqvist. 
 
Tjugotre föreningar har sökt årsanslag inför 2018.  
Bland de som sökt bidraget finns två nya, Samspel och About Sally.  
Samspel är en brädspelsförening med sin verksamhet i första hand på Brädspelskaféet på 
Ronnebygatan och med medlemmar från tonåren och uppåt. About Sally har sång och 
körsång som sin huvudverksamhet och är aktiva i flera av Blekinges kommuner. 
En förening, Åryds Hembygdsförening, som sökt och tilldelats bidrag tidigare, har i år inte 
sökt årsanslag. 
 
Enligt riktlinjer för fördelning av årsanslagen (antogs 2014) ska barn och unga prioriteras 
liksom ett brett kulturutbud. 
 
Budget för årsanslag 2018 är i stort oförändrad 1 004 tkr för 2018. 
Den oförändrade budgeten medger inga större förändringar i fördelningen av årsanslagen.  
Enligt förslaget till fördelning av årsanslaget ges ett bidrag till föreningen Samspel, de 
vänder sig framförallt till unga och representerar en ny kulturform i kommunen. 
Föreningen About Sally får avslag på sin ansökan med motiveringen att de har få 
medlemmar, liten publik verksamhet i Karlshamns kommun och kan söka 
arrangemangsstöd för publika aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2018 och förslag till 

fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2018 
 
Beslutet skickas till 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Tf kultur- och bibliotekschef 
Ekonom Anders Agnesson 
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§ 74 Riktlinjer för konstinköp gällande lös konst i Karlshamns kommun 2017/2798 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta dokumentet ”Riktlinjer för konstinköp gällande lös konst i Karlshamns kommun”. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur Karlshamn köper årligen in konst för en summa som avsätts av Karlshamns 
kommunstyrelse. Inköp görs huvudsakligen från utställningar, konstnärer, 
konstföreningar, konstinstitutioner samt etablerade nationella och internationella 
gallerier, med syfte att ge medborgarna en variation av uttryck. Konst köps in av 
konstinköpsansvarig kultursamordnare (som fortsättningsvis betecknas ki.k) och alla 
konstinköp protokollförs och diarieförs. Det inköpta konstverket registreras i kommunens 
konstdatabas. 
 
Karlshamns kommun äger ett stort antal konstverk som är placerade i kommunala 
verksamheter, offentlig miljö och i de kommunala bolagen. Kulturnämnden ansvarar för 
inköp av konst genom särskilda medel, registrering i konstdatabasen samt exponering av 
samlingen. Antalet verk är mycket stort och dess värde kan vara rent konstnärligt, 
ekonomiskt, kulturhistoriskt eller ha annat speciellt värde för Karlshamns kommun. 
 
För att säkerställa hur lös konst köps in bör kulturnämnden anta riktlinjer för konstinköp. 
Med begreppet lös konst menas konst som inte är beställd av en eller flera konstnärer via 
utsmyckningsuppdrag för en specifik lokal eller plats. 
 
Ki.k. inventerar under innevarande år vilka behov kommunen har. Inköpen bör göras 
under hela året och därför ska ki.k. hålla sig informerad om vilka utställningar som finns 
planerade bland annat i kommunen och länet. Ki.k. gör inköpen eller delegerar till ersättare 
i Kultur Karlshamn. Nyinköpen följer riktlinjerna. När inköpen gjorts ska de registreras i 
kommunens konstdatabas. Innevarande års inköp redovisas för kulturnämnden på 
nästkommande års första kulturnämndsmöte. 
 
Beslutsunderlag 
1 Riktlinjer konstinköp 20171101x (2) 
 
Beslutet skickas till 
Kultursamordnare Simon Berg 
Tf kultur- och bibliotekschef 
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§ 75 Förslag till Karlshamns kommun - Minnesplaketter på historiska hus och husgrunder 
2017/2710 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att besvara medborgarförslaget enligt nedan samt att tillsammans med Turistbyrån tillse 
att de föreslagna minnesmärkena blir tillgängligt och beskrivna digitalt. 
 
Sammanfattning 
 
Förslagsställaren föreslår att de hus/platser där Karl XI och Karl XII bodde under 
vistelserna i Karlshamn ska förses med plaketter som beskriver detta. 
Kulturnämnden delar uppfattningen att husen och de bakomliggande berättelserna är 
intressanta för besökare och bidrar till att besöket i Karlshamn blir mer innehållsrikt och 
att hembygdsintresset stimuleras.  
 
Vid Kulturnämnden behandlades (16 maj 2013, §36) principfrågan om lämpligt sätt att 
utmärka och synliggöra intressanta platser och byggnader. I yttrandet framhölls metoder 
som presentationer på turismens hemsidor och appar som berättar om staden i den takt 
och omfattning som önskas. Stadsvandringar i grupp har under de senaste åren också visat 
sig vara mycket attraktivt. Den app som heter ”Historiejakten” att sökas under ”Vandra i 
Karlshamn” bör behandla och visa upp de hus som förslagsställaren avser.  På Karlshamn 
hemsida når man via Visit Karlshamn den rubrik som heter Besöksmål. Där finns ett antal 
intressanta besöksmål beskrivna och de hus förslagsställaren avser bör finnas med bland 
dessa. Kultur Karlshamn får därför i uppdrag av Kulturnämnden att i samarbete med 
turistbyrån tillse att husen synliggörs på de fora som behandlats ovan. 
 
Beslutsunderlag 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Uppsättning av plakett för att markera var Karl XI 

och Karl XII bott 
2 Akvarell 
3 Akvarell 
4 Exempel på plakett 
5 Utdrag från Visit Karlshamns hemsida över besöksmål. Appen Historiejakten att sökas 

under Vandra i Karlshamn. 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Tf kultur- och bibliotekschef 
Kommunfullmäktige för kännedom 
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§ 76 Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2016/3397 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta förslaget till revidering av kulturnämndens delegationsordning. 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. Revideringen har skett utifrån den utformning som det har 
beslutats om ska vara gemensam för Karlshamns kommuns delegationsdokument. 
Delegationsordningen har även justerats redaktionellt, korrigerats och en granskning har 
gjorts av delegationsordningen i sin helhet. 
 
Beslutsunderlag 
Delegationsordning för kulturnämnden 2017-07-14 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
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§ 77 Arbetsmiljö / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Tf kultur- och bibliotekschef Per Myrbeck informerar om att planerade arbetsmiljöronder 
och fastighetskontroller har slutförts 
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§ 78 Beslutslogg kulturnämnden december 2017 2017/1356 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna beslutsloggen. 
 
Sammanfattning 
 
Beslutslogg för kulturnämnden december 2017 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutslogg KN dec 2017 
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§ 79 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef 

 14 december hålls ett uppstartsmöte om nytt kultur- och bibliotekshus. 
 Möjlighet till lokalbibliotek i anslutning till Mörrums skola undersöks. 
 Rekrytering av kultur- och bibliotekschef pågår. Kommunstyrelsens arbetsutskott 

beslutar om tillsättning av tjänsten. 
 
Ordförande 

 Informerar om Konst i Blekinge - podden. 
 Besök på Johnny Martinssons museum planeras kl 13 den 30 maj i samband med 

sammanträdet.  
 Asarums Folkdanslag tackar för uppvaktningen på 60-årsjubileet. 
 Karlshamns Filmstudie och Sjöfartsmuseet har också uppvaktas på sina jubileer. 
 Ny kommunallag börjar gälla 1 januari 2018. 

 
Ledamoten Claes Jansson 

 Informerar om eventen Folk och kultur i Eskilstuna i februari 2018 samt 
Presskonferensen som spelas den 10 februari på flera platser i Sverige samtidigt. 
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§ 80 Anmälan av delegationsbeslut / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anse delegationsbesluten delgivna. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut fattade på delegation och vidaredelegation november 2017. 
 
Besluten läggs ut i NetPublicator. 
 
Ärende nr Beslutsfattare Beslut 
B3 Lena Sandgren Beslut i brådskande ärenden. 
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§ 81 Meddelanden / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta meddelande till protokollet. 
 
Sammanfattning 

1. KF § 160 Förslag till taxor, ersättningar och avgifter inom kulturnämndens 
verksamhetsområde 

2. KF § 161 Nämndernas resultatrapporter augusti 2017 
3. KF § 162 Revisorernas granskning av delårsrapport 2017 med utlåtande avseende 

delårsrapport 2017 
4. KF § 163 Delårsrapport Karlshamns kommun 2017-08-31. 


