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§ 38 Besök på Johnny Martinssons konstmuseum / 
 
 
Kulturnämnden besöker Johnny Martinssons konstmuseum och får en guidad tur av 
konstnären. 
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§ 39 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 40 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Lena Häggblad (C) att justera dagens protokoll. 
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§ 41 Utsmyckning av gångtunnel vid Österslättsskolan 2017/1075 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att gångtunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan utsmyckas av elever från 
kommunens skolor, med start hösten 2018.  
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag inkom våren 2017 där förslagsställaren föreslår att gångtunneln vid 
Cooprondellen utsmyckas och att området kring Skateparken vid Österslättsskolan får en 
utsmyckning med måleri som syns från vägen. Kulturnämnden behandlade ärendet 2017-08-21 § 
38 och gav förvaltningschefen i uppdrag att starta arbetet med förslaget. 
 
Kultur Karlshamn föreslår att elever i kommunens högstadie- och gymnasieskolor regelbundet 
utsmyckar och målar tunneln mellan Österslättsskolan och Bodestorpsskolan.  
Här passerar varje dag många elever men också många andra som promenerar och är på väg till och 
från Skateparken, spontanidrottsplatsen och Väggaområdet. 
Tunneln är idag målad skolklass och därefter övermålad av spontant måleri och klotter. Nya 
målningar skulle göra passagen genom tunneln roligare och vackrare. Att det är skolelever som 
utför bilderna är inspirerande för andra unga som passerar. Planerade väl utförda bilder i offentlig 
miljö brukar minska klotter och skadegörelse. 
 
Arbetet, med målning av tunneln, sker inom undervisningen i bild och med bildläraren som 
projektledare och inom skolans nationella uppdrag för att stärka de estetiska lärprocesserna.  
Klass/grupp på skolan får uppdraget i början av höstterminen, planerar och skissar inför arbetet 
under hösten och genomför målningsarbetet under våren. Hösten därpå får en ny skola och klass 
uppdraget. 
Kultur Karlshamn för uppdraget vidare till nästa skolenhet i god tid. 
Kultur Karlshamn tar också ansvaret för att informera verksamhetsansvariga inom skola och 
samhällsbyggnadsförvaltning när arbetet ska påbörjas och utföras. Arbetet påbörjas under hösten 
2018. 
 
De kommunala skolorna i kommunen har kontaktats och rektorer och lärare i bild har svarat 
positivt att de kan tänka sig att delta i projektet. Gatuenhet och stadsarkitekten också positiva till 
förslaget, vill ha information genom skrivelse innan arbetet påbörjas. 
 
Arbetet påbörjas under 2018 och om det faller väl ut skulle projektet på sikt kunna utökas att även 
omfatta gångtunneln vid Cooprondellen. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Protokollsutdrag KN § 38  Förslag till Karlshamns kommun - 

Utsmyckning av gångtunneln vid Cooprondellen samt någon typ av 
måleri vid skateparken 

3 Medborgarförslag blankett Prydning av gångtunnel måleri 2018 
4 Gångtunnel vid Cooprondellen Karlshamn våren 2018 
5 Gångtunnel vid Österslättskolan och Bodestorpsskolan våren 2018 

 
Beslutet skickas till 
Kultur- och bibliotekschefen 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 42 Utsmyckning vid spontanidrottsplatsen vid Österslättsskolan (skateparken) 2017/1075 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att avslå förslaget med hänvisning till att det skulle medföra höga kostnader och ett stort arbete då 
ingen lämplig vägg eller annan byggnadsdel lämplig att utsmycka finns i området. 
 
Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit till Kulturnämnden (2017-08-21) där förslagsställaren föreslår 
att någon typ av utsmyckning utförs i området vid Skateparken / Spontanidrottsplatsen vid 
Österslättsskolan. Förslaget är en utsmyckning med måleri som syns från vägen. 
 
Utredning visar att platsen som föreslagits i medborgarförslag saknar lämplig vägg/plank att 
utsmycka.  
För att utföra en utsmyckning på platsen skulle det krävas uppförande av byggnadskonstruktioner 
eller ett beständigt plank, vilket kräver bygglov och byggnation.  
Om en professionell konstnär ska anlitas krävs upphandlingsförfarande och arvode utöver 
materialkostnader.  
Uppförs en plats för fri Street Art/Gatukonst krävs personella resurser för tillsyn och skötsel av 
väggen/planket regelbundet. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Förslag till Karlshamns kommun - Prydning av gångtunneln med måleri 
2 Protokollsutdrag KN § 38  Förslag till Karlshamns kommun - Utsmyckning 

av gångtunneln vid Cooprondellen samt någon typ av måleri vid 
skateparken 

 
Beslutet skickas till 
Kultur- och bibliotekschefen 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 43 Förslag till beslut gällande skötselplan offentlig konst som ägs av Karlshamns kommun 
2016/4021 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att en totalinventering av offentlig konst placerad utomhus genomförs under 2018 
 
att en totalinventering av den utomhus placerade offentliga konstens behov av åtgärder 
genomförs under 2018 
 
att verk som behöver akuta åtgärder ska vara åtgärdade senast december 2018 
 
att alla verk som inte har skyltar, enligt inventeringen, ska skyltas under hösten 2019 
 
att en skriftlig skötselplan på Karlshamns kommuns offentliga konst som är placerad 
utomhus färdigställs senast maj 2019. Planen ska revideras årligen. 
 
att medel avsätts för skötsel av offentlig konst samt att förvaltningschefen får i uppdrag att 
lösa frågan om finansiering med berörda nämnder 
 
att klarlägga hur ägda samt nytillkommen offentlig konst placerad utomhus framöver ska 
tas om hand och vem som gör det samt att detta skrivs in i konstdatabasen där 
konstverken registreras vid inköp och utlåning. 
 
Sammanfattning 
Kulturnämndens ansvarsområden omfattar bland annat konstverksamhet, kulturmiljövård 
och offentlig utsmyckning. Konstverk är ofta en stor investering. Utomhus placerade 
konstverk är en viktig del av det offentliga rummet. Nya konstverk tillkommer bland annat 
genom enprocentregeln vid om- och nybyggnation. Efter att ett konstverk har uppförts 
klarläggs sällan hur detta tas om hand eller vem som får göra det. Den förvaltande biten är 
oklar. 
Den offentliga konsten i Karlshamn ska vara tillgänglig, attraktiv och väl fungerande även 
för barn och ungdomar. Konst som inte fungerar utifrån konstnärens idé, eller tillåts 
förfalla, bidrar till miljöer som upplevs som eftersatta och oattraktiva. Det kan bidra till 
otrygghet och en negativ bild av den dagliga vistelsemiljön. De föreslagna åtgärderna i 
denna skrivelse medverkar till att höja kvaliteten i kommunens stadsmiljöer, samt bidrar 
till ökad tillgänglighet till offentlig konst. Detta är positivt för alla som bor i kommunen. 
Eftersatt underhåll innebär en värdeminskning och ökade framtida underhållskostnader 
för kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till beslut gällande skötselplan offentlig konst som ägs av Karlshamns kommun, 
tjänsteskrivelse av Simon Berg, kultursamordnare 
 
Beslutet skickas till 
Kultur och bibliotekschefen Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 44 Avrapportering av förslag till Karlshamns kommun - Informationstavla A.K. Fernströms 
monument / 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kultursamordnare Simon Berg lämnar en kort avrapportering vad gäller utformning och 
placering av informationstavlan. 
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§ 45 Beslut om konstnärlig utsmyckning på Ekegården, Mörrum 2018/1864 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna utvärderingsgruppens förslag gällande konstnärerna Remus Wilson i första 
hand och Eva Fornåå i andra hand som får skissuppdraget gällande den konstnärliga 
gestaltningen på Ekegården 
 
att godkänna utvärderingsgruppens beslut att upprätta ett genomförandeavtal efter 
bedömning av skissförslaget. 
 
Sammanfattning 
Ekegården är ett särskilt boende för äldre i Karlshamns Kommun beläget i Mörrum. Under 
2016-2018 har boendet har fått utökat antal boendeplatser genom om och tillbyggnad. 
Verksamheten innehåller förutom omsorg också lokaler för hemtjänst. 
En stor uteplats i trädgårdsmiljö, med bänkar och grillplats är anlagd belägen i skyddat läge 
mellan två huskroppar. Platsen kan ses från alla boendeplan och där förekommer många 
uteaktiviteter under den varma årstiden. Här kan en skulptural gestaltning tillföra ett 
mervärde. 
Även i anslutning till boendets huvudentré finns tänkbara ytor att placera konst som kan 
tydliggöra och förstärka entrén till boendet. Då byggnader och lokaler är färdigplanerade 
och färdigbyggda finns inte så många möjligheter till fast eller inbyggd konst inomhus. 
Däremot kan en del av programmet innehålla lös konst till något gemensamt utrymme. 
 
Urvalsförfarande 
Konstnärlige rådgivaren tar fram referensmaterial på 12 st yrkesverksamma konstnärer. 
En utvärderingsgrupp bedömer konstnärernas uttryckssätt, erfarenheter och meriter. En 
konstnär väljs ut och erbjuds ett skissuppdrag och om uppdraget accepteras upprättas 
skissavtal. 
Efter att utvärderingsgruppen godkänt skissförslaget upprättas ett genomförandeavtal 
Utvärderingsgruppen består av: 
Simon Berg Kultursamordnare Karlshamn Kommun 
Monica Jönsson Verksamhetschef 
Elisabeth Rydberg Arkitekt Karlshamns Kommun 
Joakim Svanhall projektledare KABO 
Anita Larsson Konstnärlig rådgivare 
 
Beslutsunderlag 
Konstnärlig utsmyckning på Ekegården, Mörrum 
Rapport till Kulturnämnden 
Uppdaterat20180423 gestaltningsprogram 
Minnesanteckning utvärderingsmöte 1 och 2 
 
Beslutet skickas till 
Maria Sköldqvist, Kultur- och bibliotekschef 
Simon Berg, Kultursamordnare 
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§ 46 Information om konstnärlig utsmyckning etapp 5, Östra piren / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kultursamordnare Simon Berg informerar om att en arbetsgrupp tillsatts och att det första 
mötet kommer att hållas i oktober 2018. 3 miljoner kronor har avsatts i budget för 
konstnärlig utsmyckning. 
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§ 47 Svar på initiativ från Cecilia Holmberg (M) om information om arbetet och planerna med 
det nya kultur- och bibliotekshuset 2018/1271 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden vid varje sammanträde får en information om arbetet och planerna 
med det nya kultur- och bibliotekshuset samt att det även ges möjlighet att påverka 
utformningen av lokalerna. 
 
Sammanfattning 
 
Ledamoten Cecilia Holmberg (M) väckte vid förra sammanträdet 2018-03-28 § 37, ett 
initiativ om att kulturnämnden vid varje sammanträde får en information om arbetet och 
planerna med det nya kultur- och bibliotekshuset samt att nämnden bereds möjlighet att få 
yttra sig och möjlighet att påverka utformningen av lokalerna. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Initiativ om kontinuerlig information om arbetet och planerna med det nya 

kulturhuset - Cecilia Holmberg (M) 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschefen 
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§ 48 Information Kultur & Bibliotekshuset på Östra Piren / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson lämnar en lägesrapport 2018-05-30 där han bl a 
redovisar syftet med projektet, planerade verksamheter i huset samt ekonomi. 
 
Projekteringsarbetet kommer att pågå fram till oktober 2018, därefter beslut i 
kommunstyrelsen. 
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§ 49 Utseende av kulturnämndspolitiker i arbetsgrupp 1% till Kultur och bibliotekshuset / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse ordföranden, vice ordföranden samt en representant från opposition  - som utses 
vid nästa sammanträde – till arbetsgruppen. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden meddelar att kulturnämndspolitiker ska utses i arbetsgruppen 1% till kultur- 
och bibliotekshuset. 
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§ 50 Avrapportering - Placering av Annika Ekdahls verk i Rådhuset / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson meddelar att en översyn av cafeterian i Rådhuset 
planeras och att det då kan vara lämpligt att även se över placeringen av Annika Ekdahls 
verk. 
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§ 52 Beslutsattestant och ersättare 2018/1808 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse beslutsattestant och ersättare enligt nedan. 
 
Sammanfattning 
 
Förslag till beslutsattestant och ersättare enligt följande: 
 
Ansvar Beslutsattestant  Ersättare 
 
49100000 Maria Sköldqvist  Susanne Johnsson 
    Pernilla Ekvall Liljeqvist 
 
Beslutet skickas till 
Kultur- och bibliotekschefen 
 



 Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2018-05-30 

sid 18 av 23 

 

§ 53 Revision, information om bisysslor / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschefen meddelar att två medarbetare inom Kultur Karlshamns för 
närvarande har bisyssla. 
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§ 54 Arbetsmiljö / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Vid dagens sammanträde finns inget att rapportera avseende arbetsmiljö. 
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§ 55 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till dagens protokoll. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschef 

 3 nya bibliotekarier har anställts 
 All personal har genomgått utbildning om GDPR-rutiner 
 Kultur- och bibliotekschefen deltar i projektgruppen för nytt kultur- och 

bibliotekshus 
 Fortsättning av projekt Språkstegen enligt plan 
 Kultur- och bibliotekschefen deltar i Kulturella och kreativa näringar, en regional 

utbildning. 
 
Ordförande 

 2:a Kulturnattsplaneringsmötet har genomförts inför årets Kulturnatt den 6/10 
 Invigning av Karlshamns Museums sommarutställning, en lekutställning om barns 

lek förr 
 Vårsalongen 2018 har invigts 
 Skolmuseumet i Svängsta har i år 30-årsjubileum 
 Jazzföreningen Munthe har 30-årsfirande i december i år 
 Halmstadsdagarna 7-8 juni, en årlig biblioteksutvecklingskonferens som 

ordförande, vice ordförande och kultur- och bibliotekschefen ska delta i 
 Kulturnämnden delar ut 2 kulturstipendium på stora scenen på invigningsdagen av 

Östersjöfestivalen. 
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§ 56 Beslutsuppföljning maj 2018 2018/208 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning maj 2018 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutslogg KN maj 2018 
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§ 57 Redovisning av delegationsbeslut maj 2018 2018/808 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen den 28 
mars 2018, § 28. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 21 mars–18 maj 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Redovisning av delegationsbeslut maj 2018 
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§ 58 Handlingar för kännedom maj 2018 2018/810 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 21 mars–18 maj 2018 redovisas: 
 
Ärendenr §  Ärende 
 
4/18 2015/117  Entledigande från uppdrag i 
   Kulturnämnden 
 
5/18 2018/477  Avtal om anslutande tjänst  
   gällande dataskyddsombud 
 
5/18 2017/4068   Policy – Stöd till socialt  
   företagande 
 
6/18 2015/117  Fyllnadsval av ersättare 
   i kulturnämnden 
 
7/18 2018/1634  Mottagande av gåva – 
   Tavla till Karlshamns kommun 
 
 


