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Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
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Övriga: Maria Sköldqvist 
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Rosita Wendell 

Kultur- och bibliotekschef 
DIK 
Vision 
Folkhälsostrateg § 61 
Projektledare § 62 
Sekreterare 

Utses att justera: Mona Wettergren (SD) 

Paragrafer: 59-75 

Justeringsdatum:  2018-08-27 

   
Sekreterare ……………………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande ……………………………………………………  
 Lena Sandgren  
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Mona Wettergren 
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Anslag/Bevis 
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§ 59 Godkännande av dagordning / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ärende 11, Förslag till sammanträdesdatum 2019 utgår 
 
att dagordningen kompletteras med  

- 11. Ändring av mötestid för kulturnämnden i oktober 2018 
- 17. Ansökan om bidrag för busstransporter till PLX Tjärö 2018 

 
att dagordningen därmed godkänns. 
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§ 60 Val av justerare / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att justera protokollet. 
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§ 61 Folkhälsa kopplat till kultur, implementering - Folkhälsostrateg Jenny Andersson 
redovisar / 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Folkhälsostrateg Jenny Andersson informerar om kommunens folkhälsopolicy 2018-2023 
med vägledning och riktlinjer för folkhälsoarbetet samt de lokala fokusområdena.  
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§ 62 Information Kultur- och bibliotekshuset på Östra piren / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson ger en kort lägesrapport.  
 
Projektering av byggnaden pågår. Dessutom pågår arbetet med inredning-, konst- samt 
övergripande frågor. 
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§ 63 Utseende av representant i arbetsgrupp 1 % Kultur- och bibliotekshuset / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) som oppositionens representant i arbetsgruppen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade vid förra sammanträdet att utse ordförande, vice ordförande 
samt en representant från oppositionen i arbetsgruppen 1% till kultur-och bibliotekshuset. 
 
Från oppositionen föreslås Cecilia Holmberg (M) att ingå i arbetsgruppen. 
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§ 64 Checklista Arrangemangsbidrag 2018/2822 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en checklista till ansökan om 
arrangemangsbidrag 
 
att uppdraget redovisas i december 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Arrangemangsbidraget söks löpande under året. Det kan sökas av kulturföreningar och 
organisationer i Karlshamns kommun för kulturella arrangemang. Kulturarrangemangen 
ska genomföras i Karlshamns kommun och vara öppna för alla och annonseras och 
offentliggöras på olika sätt. Bidraget ska sökas i så god tid att evenemanget kan annonseras 
på Karlshamns kommuns evenemangskalender och i all marknadsföring samt uppge att 
stöd erhålls från Kultur Karlshamn. 
 
Bidraget avser kostnader för planering och genomförande av arrangemanget. 
 
För att säkerställa att bidraget ges likvärdigt bör kulturnämnden ta beslut om en checklista 
som kultursamordnaren kan arbeta efter. Checklista bör utgå ifrån blanketten för ansökan 
om arrangemangsbidrag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2018-08-14. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschefen 
Beslutsuppföljning  
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§ 65 Lokalbiblioteket i Hällaryd / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschefen informerar om en inbjudan till ”Kreativa Rum” på 
lokalbiblioteket i Hällaryd den 28 augusti 2018. Det är ett samverkansprojekt med Slöjd i 
Blekinge och syftar till att göra biblioteket till en bättre mötesplats. Projektstart under 
hösten 2018. 
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§ 66 Öppning av lokalbibliotek i Åryd 2018/2710 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschefen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för ett bibliotek i Åryd 
 
att uppdraget ska redovisas i oktober 2018. 
 
Sammanfattning 
Åryds hembygdsförening har inkommit med en skrivelse till Kommunstyrelsen med ett 
förslag om att åter öppna ett bibliotek i Åryd. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse från Åryds hembygdsförening 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschefen 
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§ 67 "Meröppet" i Mörrum och Hällaryd / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschefen informerar om möjligheterna till Meröppet på 
lokalbiblioteken i Mörrum och Hällaryd vad gäller tillgänglighet, säkerhet samt kostnader. 
En redovisning görs vid nästa sammanträde. 
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§ 68 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden 2018/213 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 31 juli 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Rapportmall drift månadsuppföljning KN 180731 
2 Rapportmall Investeringar månadsuppföljning KN 180731 
3 Ekonomi KN 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Anette Ericson, verksamhetscontroller 
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§ 69 Ändring av mötestid för kulturnämnden i oktober 2018 / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämndens nästa sammanträde flyttas till torsdagen den 18 oktober 2018. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden föreslår att kulturnämndens nästa sammanträde den 24 oktober flyttas till 
torsdagen den 18 oktober. 
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§ 70 Beslutsuppföljning augusti 2018 2018/208 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning augusti 2018 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Beslutslogg KN aug 2018 
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§ 71 Arbetsmiljö / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschefen informerar om det aktiva arbete som pågår med att bygga en 
bra arbetsmiljö, i enlighet med det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
 
Insatser pågår för att åtgärda inomhusklimatet på Stenbacka bibliotek. 
 
Den pågående tillbyggnaden av Citygallerian påverkar verksamheten på Stadsbiblioteket. 
 
Information om ordningsregler på biblioteken. 
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§ 72 Information / 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande 

 Information om den avsiktsförklaring som tecknats med Regionteatern Blekinge-
Kronoberg om etablering av ett scenkonsthus med fokus på dans i Lokstallarna 

 Rapport från Halmstadkonferensen, en nordisk bibliotekskonferens 7-8 juni 2018 
där ordföranden, vice ordföranden och kultur- och bibliotekschefen deltagit. 

 
Kultur- och bibliotekschef 

 Redovisar sammanställning av Meröppet-låntagarna, Svängsta lokalbibliotek 84 st, 
Stenbacka lokalbibliotek 37 st, ökar kontinuerligt 

 Kultur Karlshamn har under sommaren genomfört flera sommarlovsaktiviteter och 
aktiviteter i kulturkvarteren under Östersjöfestivalen samt deltagit i 
Hemvändarträffen 

 Kultur Karlshamn deltar med ett pop up bibliotek i anslutning till PLX festivalen på 
Tjärö 30-31 augusti 

 Under hösten planeras Kulturnatten den 6 oktober och Lilla Kulturdagen den 10 
november. Språkstegen fortsätter. Personal deltar i ett statligt projekt kring Digital 
kompetens. 

 Under våren 2019 planeras Berättarkraft samt en bokmässa på Lokstallarna. 
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§ 73 Redovisning av delegationsbeslut augusti 2018 2018/808 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har delegerat 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 maj – 10 augusti 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
1 Redovisning av delegationsbeslut augusti 2018 
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§ 74 Handlingar för kännedom augusti 2018 2018/810 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 21 maj – 10 augusti2018 redovisas: 
 
Ärendenr §  Ärende 
 
8/18 2018/2091  KF § 99/2018 Förslag till dataskyddspolicy 
 
9/18 2018/2033  KF § 102/2018 Resultatrapporter april 2018 
 
10/18 2018/2582  Granskningsrapport – förstudie om tekniska  
   nämndens hantering av inkomna handlingar 
 
11/18   Protokoll FSG 3 och FSG 4 2018. 
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§ 75 Ansökan om bidrag för busstransporter till PLX Tjärö 2018 2018/103 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ett arrangemangsbidrag med 12 000 kronor beviljas till Kulturföreningen PLX 
för PLX Tjärö 2018. 
Kulturföreningen PLX har tidigare, KN 2018-03-28 §24, beviljats ett arrangemangsbidrag med 
20 000 kronor för kulturfestivalen PLX 2018. 
 
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande. 
 
Sammanfattning 
 
Bakgrund 
Bidraget ska användas till busstransporter mellan tågstationen i Bräkne Hoby och Järnavik för 
deltagare i PLX 2018 31/8-2/9. 
 
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 året 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 
Busstransporter av deltagare till/från PLX 2018 på Tjärö. 
Bräkne Hoby tågstation till/från Järnavik 9 avgångar 31/8 och 7 avgångar 2/9. Bussar med plats för 
50 personer per avgång.  
Offert från Trensum Buss AB 2018-08-17 totalt pris 10 575 kr + moms 6%. 
Tid och körsträcka på ovanstående tillkommer enligt offert. 
 
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 om arrangemangsbidrag- busstransport PLX 
 
Beslutet skickas till 
 
Kulturföreningen PLX Tjärö 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
 


