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§ 16 Upprop samt presentation av ny kultur- och bibliotekschef / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Ordföranden hälsar Maria Sköldqvist, ny kultur- och bibliotekschef välkommen. 
Maria Sköldqvist presenterar sig och därefter förrättas upprop där nämndens ledamöter 
och ersättare presenterar sig. 
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§ 17 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med nedanstående tillägg  
 
Sammanfattning 
 
Ett initiativ av Cecilia Holmberg (M) gällande att nämnden vid varje sammanträde får en 
information om arbetet och planerna för det nya kultur- och bibliotekshuset anmäls. 
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§ 18 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) att justera dagens protokoll. 
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§ 19 Nya dataskyddsförordningen - Kommunjurist Cecilia Bernhardsson / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson ger nämnden en kort presentation av den nya 
dataskyddsförordningen, GDPR. Förordningen som börjar gälla den 25 maj har till syfte att 
stärka enskildas rätt till skydd av personuppgifter. 
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§ 20 Systematiskt arbetsmiljöarbete - personalstrateg Emma Aldén / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Personalstrateg Emma Aldén presenterar uppföljningen av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet inklusive sjukfrånvaro, arbetsskador och insatser från 
företagshälsovården under 2017. 
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§ 21 Rutin för samverkan gällande enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning/gestaltning 
2018/986 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att remittera ärendet till tekniska nämnden, fritidsnämnden, samtliga kommunala bolag, 
stadsarkitekten, upphandlingsenheten samt kommunjuristen för yttrande senast den 20 
september 2018 
 
att beslut i ärendet fattas vid nämndens sammanträde i oktober 2018.  
 
Sammanfattning 
 
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2013-12-02 § 184 ska ”rutiner tas fram för samverkan 
mellan förvaltningar vid handhavande av konstnärlig utsmyckning/gestaltning och 
tillämpning av 1%-regeln för entreprenad för ny- och ombyggnad”. 
 
Varje projekt har olika förutsättningar, men det finns en övergripande process där Kultur 
Karlshamn har en rådgivande och stödjande roll. Beslut tas i kulturnämnden gällande 
konstnär/konstnärer som får uppdrag till konstnärlig gestaltning. 
 
Då det handlar om offentliga pengar gäller här grundläggande upphandlingsrättsliga 
principer: 
 
- Icke-diskriminering 
- Likabehandlingsprincipen 
- Transparensprincipen 
- Proportionalitetsprincipen 
- Principen om ömsesidigt erkännande. 
 
Beroendes på projektets omfattning och budget väljs förfaringssätt enligt Lagen om 
offentlig upphandling, LOU. Undantag får göras efter samma lag. 
 
Kultursamordnare Simon Berg har tagit fram en rutin för samverkan gällande 
enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning/gestaltning. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Rutin för samverkan gällande enprocentregeln för konstnärlig utsmyckning. 
 
Beslutet skickas till 
Samtliga remissinstanser  
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 22 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av skulpturen Hålla handen 2017/3919 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att invänta nybyggnationen av kultur- och bibliotekshuset och i samband med detta ta ett 
helhetsgrepp gällande eventuell belysning av ”Hålla handen”. Detta då kultur- och 
bibliotekshuset tillsammans med sin omgivning kommer att sätta verket i ett nytt 
sammanhang. 
 
Sammanfattning 
 
Förslagsställaren föreslår att konstverket Hålla handen av Thomas Broomé vid NetPorts 
torg ska belysas.  
 
Sedan oktober belyses Utvandrarmonumentet i Hamnparken under dygnets mörka 
timmar. I Rosenparken bredvid finns andra lyckade effektbelysningar av träd och lekpark. 
Passande vore därför att också belysa Thomas Broomés konstverk Hålla handen vid 
NetPorts lilla torg. Konstverket utgör ett centralt blickfång och kan tolkas som symbol för 
NetPorts - och därmed Karlshamns fokus på ny teknik. 
 
Sammanställning av berörda parter 
Efter möte och korrespondens via mejl till berörda parter har det framgått följande: 
 
Emina Kovacic stadsarkitekt, stadsbyggnadsavdelningen menar att konstnären själv får 
avgöra i första hand. Viktigt är att eventuell belysning inte bjuder in till skadegörelse som 
kommunen får bekosta i efterhand. Blir det aktuellt för att kunna ta ställning i frågan 
behövs upplägget i förväg (ritningar m.m.) 
 
Marie Wahlström vd Karlshamns fastigheter och Samuel Henningsson vd Netport finner inte 
att konstverket ska belysas. Frågor kring belysning togs upp med konstnären Thomas 
Bromé under projekteringen och då kom man fram till att inte belysa konstverket. Väsentlig 
förändring får ske endast i samråd med konstnären och Statens Konstråd. OBS. Se bilaga.  
Marie Wahlström har också diskuterat detta med Samuel Henningsson. De är överens om att 
då flera fastigheter/lokaler ligger tätt kring konstverket kan belysning av densamma 
påverka, via de stora fönsterrutorna och speglingar i dessa, hyresgästerna negativt. 
 
Daniel Camenell, utredningsingenjör, gatuenheten ser inga tekniska hinder med 
belysningen. Vid eventuell belysning är det viktigt att det blir någon form av 
överkörningsbar uplight som är i nivå med gatubeläggningen. Inför eventuell installation 
ska kontakt tas med KEAB som är driftentreprenör för gatubelysning, så att installationer 
sker på rätt sätt. Någon finansiering för ett sådant projekt finns inte inom Gatuenhetens 
budget.  
 
Thomas Broomé, konstnären ger i dagsläget sitt medgivande till belysning. Vid eventuell 
belysning vill han vara med i processen tillsammans med ansvarig för att försäkra att det 
smälter in i verk och miljö.   
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Simon Berg, kultursamordnare, Kultur Karlshamn anser att eventuell belysning ska vara i 
samråd med konstnären och Statens Konstråd. Det ska även beaktas hur belysningen 
kommer att påverka verkets uttryck och omkringliggande byggnader.  
 
Förslag till beslut är att invänta nybyggnationen av Kultur- och bibliotekshuset och i 
samband med detta ta ett helhetsgrepp gällande eventuell belysning av ”Hålla handen”. 
Detta då Kultur- och bibliotekshuset tillsammans med sin omgivning kommer att sätta 
verket i ett nytt sammanhang.   
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Belysning av skulpturen Hålla handen 
2 Statens konstråd 2010-04-16 
 
Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
Beslutsuppföljningen 
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§ 23 Ansökan om bidrag till Sommardans 2018 2018/103 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ett arrangemangsbidrag med 10 000 kronor beviljas till föreningen Dans i Blekinge för 
Sommardans 2018 
 
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 2018. 
 
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 2012-2017 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. Se bifogad ansökan. 
 
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 skapa fler arbetstillfällen för 
professionella dansare i Blekinge och att spela offentliga dansföreställningar i varje 
kommun. 
 
Sommardans 2018 
Projektet vänder sig till ungdomar, som uppfyller kraven för feriearbete, i hela Blekinge 
och erbjuder max 30 platser fördelade över alla kommunerna (audition sker i mars med 
deltagare från hela länet). Arbete pågår 3 veckor under befintlig ferieperiod , vecka 25, 26 
och 27. Under 2 veckor arbetar projektet med träning, repertoar och komposition. Den 
sista veckan turnerar gruppen i hela Blekinge och gör framträdanden för allmänheten. 
I Karlshamn framträder gruppen med tre föreställningar på torget den 4/7 kl 11.00. 12.00 
och 13.00. Projektledare: Rebecca Yates, ekonomiansvarig Anna Johansson, tjänsterna som 
koreograf och koreografiassistent kommer att utlysas. Arbetsplats: Bräkne-Hoby, Blekinge 
Folkhögskola. Precis som under 2017 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 en vuxen 
publik.  
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Budget 
Projektet har en budget på totalt 165 000 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 2018 bidra med medel för att 2 ungdomar från Karlshamns kommun ska 
kunna delta. 
 
2017 fick Sommardans ett arrangemangsbidrag med 7 000 kronor från Kultur Karlshamn i 
Karlshamns kommun. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan 
2 Projektbeskrivning 
 
Yrkanden 
 
Claes Jansson (MP) yrkar att föreningen beviljas ett arrangemangsbidrag på 15 000 kronor. 
 
Lena Sandgren (S) – med instämmanden av Cecilia Holmberg (M) och Lena Häggblad (C) 
yrkar bifall till förslaget om 10 000 kronor i arrangemangsbidrag. 
 
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 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 24 Ansökan om bidrag till PLX Tjärö 2018 2018/103 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ett arrangemangsbidrag med 20 000 kronor beviljas till kulturföreningen PLX för PLX 
Tjärö 2018 
 
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande. 
 
Anette Höglund (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturföreningen PLX ansöker om arrangemangsbidrag från Karlshamns kommun med  
20 000 kronor för PLX Tjärö 2018. 
 
Bakgrund 
Kulturfestivalen PLX Tjärö genomfördes första gången i augusti 2017. 
PLX Tjärö är en experimentell mötesplats där konst och musik vävs samman till en 
gränsöverskridande kulturell plattform där konstnärer och musiker arbetar 
förutsättningslös över hela ön. Resultatet blir en festival i konstant rörelse som ger plats 
för nya processer, format och samarbeten. PLX vill erbjuda en helhetsupplevelse. Ön är den 
tredje spelare som gör allt möjligt. Musiken kompletteras med konstinstallationer och 
tillfälliga performaceverk som integreras i naturen. 
 
Syfte / Mål 
Föreningens syfte är att sätta Blekinge på kartan för högkvalitativ konst och musik med ett 
återkommande kulturevent med internationell prägel och som ger regional utveckling och 
inkomster. 
 
PLX TJärö 2018 
Under en helg i augusti 2017 framfördes livemusik på tre scener och ett trettiotal 
konstnärer var verksamma runt om på ön. 2017 såldes biljetterna till evenemanget slut 17 
dagar innan premiären p g a att arrangörerna har gott rykte och man nådde ut på relevanta 
platser i media Nöjesguiden, DN m m. Det första årets fungerade samarbetet med ägarna 
till Tjärö, teknik och logistik mycket bra och projektet kan utvecklas och växa. 
Inför årets festival, 31/8-2/9 planeras att släppa fler biljetter ca 800-850 och öka 
programutbudet, fokus kommer att ligga på att boka artister och medverkande jämställt 
och få fler kvinnor på årets scener och i konstprojekt. Biljettpriset för festivalen kommer 
att bli 850:-. 
Budget 
Projektet har en budget på totalt 1150 000 kronor. Föreningen har sökt 100.000:- från 
Region Blekinge och de har beviljats 290.000:- från Musikverket.. 
 
2017 fick PLX Tjärö ett arrangemangsbidrag med 10 000 kronor från Kultur Karlshamn i 
Karlshamns kommun. 
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Beslutsunderlag 
 
1 Ansökan PLX 2018 om arrangemangsbidrag Karlshamn 
2 Ansökan PLX förenklad budget 2018  
 
Beslutet skickas till 
Kulturföreningen PLX 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 25 Ansökan om arrangemangsbidrag, sommarteater på Kastellet 20108 2018/1016 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att bevilja Teatersmedjan ett arrangemangsbidrag med 45.000 kronor för  
Sommarteater på Kastellet 2018  
 
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande 
 
Sammanfattning 
 
Föreningen Teatersmedjan ansöker om arrangemangsbidrag från Karlshamns kommun  
med 45.000 kronor för Sommarteater på Kastellet 2018. 
 
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 på Kastellet blir  ”Sanningens ögonblick” skriven av Peter Bäckström 
Sommaren 2008 hade föreställningen "Äventyrens Ö" premiär på Kastellet. Tätt följt av " 
Hemligheternas Tid" och "Ödets Makt" blev den äventyrliga trilogin om Karlshamns 
historia en stor publiksuccé; beiga tjänstemän, ryska spioner, fnittriga "Ulla-Billqvistare", 
UFO-tokiga tanter och tyska SS-soldater. 
I sommar är äventyret och Peter Bäckström som manusförfattare tillbaka med en helt 
nyskriven föreställning - Sanningens Ögonblick. Året är 1936 och platsen är Karlshamn. 
Regisserar gör Robert Follin, ännu en känd person i samband med Teatersmedjan och 
Karlshamn. 
 
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 29/6-4/8 2018 planeras 19 föreställningar av ”Sanningens ögonblick”. 
 
Sommarteatern på Kastellet 2018 har en beräknad budget på totalt 544.154:- 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 Blekinge 
och BLB samt sponsring från det lokala näringslivet. 
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Beslutsunderlag 
 
Pernilla Ekvall Liljeqvists tjänsteskrivelse, 2018-03-09 
Ansökan Kulturbidrag Sommarteater Kastellet Sanningens Ögonblick 2018 
Budget Sommarteater 2018 
 
Beslutet skickas till 
Föreningen Teatersmedjan 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 26 Initiativ från Ulla Olofsson (M) gällande placeringen av textilkonstnär Annika Ekdahls 
verk i Rådhuset 2017/3637 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschef Patrik Håkansson i uppdrag att återigen se över en ny och mer 
adekvat placering av konstverket och att en avrapportering sker till nämnden vid 
sammanträdet i maj 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Ulla Olofsson (M) väcker ett initiativ om att återigen se över placeringen av Annika Ekdahls 
verk i Rådhuset. Vävnaden är placerad bakom den ständigt öppna högerdörren in till 
Medborgarkontoret och denna placering ger inte konstverket den presentation som det 
förtjänar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag att se över placeringen av Annika Ekdahls väv i Rådhuset 
 
Beslutet skickas till 
Beslutsuppföljningen 
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§ 27 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden per den 28 februari 2018 2018/213 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 28 februari 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 KN - Ekonomisk uppföljning 180228 -  
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§ 28 Revidering av kulturnämndens delegationsordning 2015/893 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta reviderad delegationsordning. 
 
Sammanfattning 
 
Den nya kommunallagen, som trädde i kraft 2018-01-01, innebär att numreringen av 
paragraferna behöver justeras. I delegationsordningen har justeringarna markerats i rött. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag på reviderad delegationsordning 
 
Beslutet skickas till 
Envar delegat 
Kommunstyrelsen 
Författningssamlingen 
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§ 29 Granskning av intern kontroll avseende mutor och oegentligheter 2018/518 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att uppdra åt ordföranden att på delegation fatta beslut i ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Revisorerna har genomfört en granskning av intern kontroll avseende mutor och 
oegentligheter. Granskningsrapporten har översänts till kommunstyrelsen och samtliga 
nämnder för yttrande senast 2018-03-10. Anstånd för samtliga nämnder att lämna  
yttrande har sökts till 30 april 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Missiv - samtliga nämnder 
2 Rapport Karlshamn intern kontroll mutor och oegentligheter 
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§ 30 Bisysslor- revision / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson redovisar rutinen för redovisning av bisyssla. 
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§ 31 Kommunens författningssamling / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden lämnar en information om kommunens författningssamling och hur man kan 
hitta dessa dokument på hemsidan. 
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§ 32 Hållbar samhällsplanering 2018/1204 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att säkerställa så att lokalbiblioteket i Hällaryd 
respektive Mörrum tas med i förprojektering/förstudie av kommande skolprojekt. 
 
Sammanfattning 
Lokalbiblioteken i Hällaryd respektive Mörrum är idag inrymda i äldre fastigheter som inte 
är avsedda för ändamålet. Vilket leder till problem då bland annat Meröppet ska 
genomföras.  
 
Då större förändringar av skolbyggnaderna kommer att ske i Hällaryd och Mörrum är det 
lämpligt att samtidigt utreda möjligheten att, på samma sätt som i Asarum, integrera 
lokalbiblioteken i skolbyggnaderna. Det är därför angeläget att ta med lokalbiblioteken i 
förprojektering/förstudie av kommande skolprojekt, vilket sedan ger nämnden ett 
underlag att ta ställning till. 
 
Beslutsunderlag 
Information vid nämndsmöte 
 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Ulrika Nordén Johansson, Förvaltningschef 
Magnus Persson, Fastighetschef 
William Lavesson, Projektledare 
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§ 33 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschef 

 Berättarkraft genomförd under vecka 11 
 Rekrytering av två bibliotekarier pågår 
 En ansökan om statliga medel för att stärka biblioteken har gjorts 
 Påbyggnaden av Citygallerian medför viss störning av verksamheten på biblioteket. 

 
Förvaltningschef 

 Startbesked för nytt kultur- och bibliotekshus 
 Klagomål har inkommit gällande störningar på stadsbiblioteket 

 
Ordförande 

 Inbjudan till budgetdag 3 maj 
 Karlshamns konstförening har svårigheter att få en ordförande, ytterligare årsmöte 

ska genomföras 
 Östersjöfestivalen, Anders Jönsson har bokat scen och aktiviteter till kulturkvarteret 

och en stor nyhet blir antikvitetsvärdering med Piké Skolhäll samt Karin Laserow 
 KKN (Kulturella och kreativa näringar) utbildning erbjuds till alla kulturchefer 
 Regionsamverkan Sydsverige kultur, ett samarbetsorgan i syfte att skapa ett starkt 

Kultursverige, http://regionsamverkan.se/allmant/sydsverige-kraftsamlar-for-
konst-och kultur/ 

 Studerande dramapedagog har intervjuat kulturnämndens ordförande. 
 
Claes Jansson har besökt arrangemanget Folk och Kultur i Eskilstuna. 
 

http://regionsamverkan.se/allmant/sydsverige-kraftsamlar-for-konst-och
http://regionsamverkan.se/allmant/sydsverige-kraftsamlar-for-konst-och
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§ 34 Beslutsuppföljning mars 2018 2018/208 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning mars 2018 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutslogg KN mars 2018 
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§ 35 Redovisning av delegationsbeslut mars 2018 2018/808 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen  
6 december 2017, § 176. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga 
kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 1 februari–20 mars 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Redovisning av delegationsbeslut 
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§ 36 Handlingar för kännedom mars 2018 2018/810 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 1 februari–20 mars redovisas: 
 
Ärendenr § Datum  Ärende 
 
2017/4098 17/18 2018-01-25  Översyn av kompass 
    Karlshamn 
 
2014/4024 27/18 2018-02-06  Ny samordnare för 
    utbildningsfrågor 
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§ 37 Initiativ från Cecilia Holmberg (M) om information om arbetet och planerna med det nya 
kultur- och bibliotekshuset / 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att ärendet behandlas vid nämndens nästa sammanträde. 
 
Sammanfattning 
 
Ledamoten Cecilia Holmberg (M) väcker ett initiativ gällande: 
 

- att kulturnämnden vid varje sammanträde får kontinuerlig information om hur 
arbetet och planerna för det nya Kultur- och bibliotekshuset fortskrider  

-  att nämnden bereds möjlighet att få yttra sig och möjlighet att påverka 
utformningen av lokalerna 

 
Beslutsunderlag 
Initiativ gällande kontinuerlig information om det nya kultur- och bibliotekshuset, 
Cecilia Holmberg (M). 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
 


