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Plats och tid Lokstallarna, Vita lokalen, klockan 13:15—15:35 

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) 
Claes Jansson Ledamot (MP) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Robert Sandelin (S)  Diez Nobach (S)  

Närvarande 
ersättare 

Lena Olsson (M) 
Ankie Boklund (C) 
Leif Gummesson (S) 
Sara Helgefalk (M) 
Kjell Folkesson (S) 
Anna Atmander (MP) 
Anette Höglund (L) 

 

Övriga Alexander Höglund, PLX Tjärö 
Patrik Håkansson, Förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, Kultur- och 
bibliotekschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, 
Kultursamordnare § 95-97 
Simon Berg, Kultursamordnare  
§ 99-101 
Rosita Wendell, Sekreterare 

 

Paragrafer 92 - 113  

Utses att justera Claes Jansson (MP) 

Justeringsdatum  2018-12-11 

   
Sekreterare …………………………………………  
 Rosita Wendell  
   
Ordförande …………………………………………  
 Lena Sandgren  
   
Justerande ………………………………………… 

Claes Jansson 
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§ 92 Godkännande av dagordning 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen. 
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§ 93 Val av justerare 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Claes Jansson (MP) att justera protokollet. 
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§ 94 Avrapportering PLX Tjärö 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Alexander Höglund, kulturproducent och medarrangör av PLX Tjärö gör en 
avrapportering av årets PLX Tjärö, en musik- och konstfestival i Blekinge skärgård som 
hölls i slutet av augusti. 
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§ 95 Förslag till fördelning av årsanslag för kulturföreningar för 2019 2018/2905 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta förslaget till fördelning av årsanslaget för 2019 enligt dokumentet 
”Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2019 och förslag till 
fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2019” och 
 
att årsanslagen ska betalas ut till föreningarna senast den 31/1 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Sammanställningen av ansökan om årsanslag för kulturföreningar och förslaget till 
fördelning av årsanslag för 2019 har tagits fram av kultursamordnare Pernilla Ekvall 
Liljeqvist. 
 
Tjugotre föreningar har sökt årsanslag inför 2019.  
 
Enligt riktlinjer för fördelning av årsanslagen (antogs 2014) ska barn och unga prioriteras 
liksom ett brett kulturutbud. 
 
Budgeten för årsanslag 2019 är 1 120. 000:-. 
Budgeten är inför 2019 utökad med 100.000:- till Karlshamns Museum efter beslut i KS 
våren 2018. 
Budgeten medger inga övriga förändringar i fördelningen av årsanslagen.  
Föreningen About Sally får även inför 2019 avslag på sin ansökan med motiveringen att 
de har få medlemmar, liten publik verksamhet i Karlshamns kommun och istället kan 
söka arrangemangsbidrag för publika aktiviteter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2019 och förslag till 
fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
Ekonom Marie Nilsson  
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§ 96 Checklista för arrangemangsbidrag för kulturföreningar 2018/2822 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget till Checklista för arrangemangsbidrag till kulturföreningar 
 
att Checklistan för arrangemangsbidrag för kulturföreningar tas i bruk fr o m 1/1 2019.  
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden önskar få en tydligare bild över vilka föreningar som får 
arrangemangsbidrag, hur de fördelas och till vad de används. Viktigt också att tydligare 
se hur föreningarna uppfyller de prioriterade målen för bidrag till kultur i Karlshamn. 
Checklistan ska göra det lättare för handläggare på Kultur Karlshamn att prioritera 
vem/vilka som får bidrag och hur stora dessa ska vara. 
 
Syfte / mål 
 
Att tydligare kunna se vilka evenemang som får arrangemangsbidrag och till vad. Målet 
är att få en likvärdighet och rättvis fördelning av bidragen och få bra/attraktiva program i 
alla konstformer i hela kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Checklista arrangemangsbidrag till kulturföreningar 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 97 Byte av namn - En Snabb Slant 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist meddelar att en fråga om ev namnbyte på 
bidraget ”En Snabb Slant” föreligger.  
 
Pernilla Ekvall Liljeqvist återkommer i ärendet. 
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§ 98 Kulturbyrån - verksamhetsidé 2017/2955 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna förslaget till Verksamhetsidé Kulturbyrån 
 
att under den pågående ombyggnaden av fastigheten i Citygallerian ta hänsyn till att det 
i perioder kommer att vara svårt att leva upp till Verksamhetsidén Kulturbyrån fullt ut. 
 
Sammanfattning 
 
En arbetsgrupp bestående av ordföranden, vice ordföranden, en representant från 
oppositionen samt med representanter från verksamheten har tillsatts med uppdrag att 
ta fram en verksamhetsidé gällande Kulturbyrån. 
 
Beslutsunderlag 
 
KN 2017/2955 § 42 
Verksamhetsidé Kulturbyrån 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
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§ 99 Rutin för samverkan gällande enprocentsregeln för konstnärlig 
utsmyckning/gestaltning i Karlshamns kommun 2018/986 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att Kulturnämnden godkänner den omarbetade versionen av ”Rutin för samverkan 
gällande enprocentsregeln för konstnärlig gestaltning i Karlshamns kommun”. 
 
att Kulturnämnden godkänner att ”Rutin för samverkan…” är ett levande dokument för 
att möjliggöra innehållsmässiga förbättringar. Justeringar i dokumentet beslutas av 
kulturnämnden. 
 
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.” 

Ärendet har remitterats till tekniska nämnden, fritidsnämnden, samtliga kommunala 
bolag, stadsarkitekten, upphandlingsenheten samt kommunjuristen för yttranden. 

Yttrande har inkommit från stadsarkitekten, fritidsnämnden och tekniska nämnden. 

Under hösten 2018 inledde Kultur Karlshamn ett samarbetsprojekt med Statens 
konstråd som bland annat innebär stöd i att utveckla rutiner för arbetet med offentlig 
konst. Statens konstråds konstkonsult Paula Zamora har tagit del utav ”Rutin för 
samverkan…” och tillfört värdefulla synpunkter. Även Region Blekinges konstutvecklare 
Torun Ekstrand, som har stor kompetens av att arbeta med offentlig konst, har tagit del 
utav ärendet och återkopplat. 

Kultursamordnare Simon Berg har utifrån yttranden och synpunkter från tidigare 
nämnda omarbetat ”Rutin för samverkan…” med syfte att förtydliga och förbättra 
innehållet. 

En viktig aspekt är att låta ”Rutin för samverkan…” vara ett levande dokument då nya 
förutsättningar kommer att förbättra innehållet. I ett nyss uppstartat samarbetsprojekt 
med Statens konstråd finns en önskan att starta upp en samverkansgrupp vars roll är att 
representera Karlshamns kommun gällande frågor som rör konstnärlig gestaltning.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rutin för samverkan gällande enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning/gestaltning i 
Karlshamns kommun, reviderad version 
Rutin för samverkan gällande enprocentsregeln för konstnärlig utsmyckning/gestaltning i 
Karlshamns kommun, remissversion 
Protokollsutdrag FN § 73/2018 
Protokollsutdrag TN § 143/2018 
Remissvar stadsarkitekten 
Sammanfattning av synpunkter 
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Beslutet skickas till 
 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
Tekniska nämnden 
Fritidsnämnden 
Samtliga kommunala bolag 
Stadsarkitekten 
Upphandlingsenheten 
Kommunjuristen 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 100 Informationstavla vid AK Fernströms monument 2017/1031 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Texten, vars typsnitt följer Karlshamns kommuns grafiska profil, kommer att vara tryckt 
på en aluminiumskiva. Formatet är liggande i måtten 33x48 cm. 
 
Språken är svenska, engelska och tyska. Översättningarna är något förkortade med 
tanke på anpassningen till format och teckenstorlek.   
 
Ställningen kommer att vara i rostfritt material och fundamentet i betong. Höjden 
kommer att vara 90 cm. Informationstavlans totala mått blir 35x50 cm.  
 
Lämplig placering är direkt till vänster om minnesmonumentet.  
 
Färdigställandet av informationstavlan är planerat till december 2018. 
 
Texten till informationstavlan är en något omarbetad version av den text som tillkom i 
samverkan med Frida Stålebjer, utvecklingsingenjör, i samband med att 
minnesmonumentet flyttades till sin nuvarande plats 2016. Gunilla Fernström bistod då 
med underlag till texten. 
 
Beslutsunderlag 
 
Skylt AK Fernström liggande (grått underlag med svart text) 
Skylt AK Fernström liggande (svart underlag med grå text) 
Foto på lämplig ställning som Kaj Sjöberg tidigare tillverkat 
Plats för informationstavla 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 101 Skötselplaner för offentlig konst som ägs av Karlshamns kommun 
2016/4021 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta skötselplanerna. 
 
Sammanfattning 
 
Under juni månad 2018 genomfördes en betydande inventering av offentlig konst 
placerad utomhus i Karlshamns kommun. Inventeringen omfattade konst i materialen 
sten och metall. Den offentliga konsten i Karlshamns kommun är huvudsakligen gjord i 
dessa material.  
 
Konservatorerna Helena Strandberg och Cecilia Strömer är två väl etablerade experter 
på offentlig konst i metall respektive sten. Deras rapporter kommer till stor del att ligga 
som grund till skötselplanen som ska vara färdig i maj 2019. En inventering av konst 
gjord i bland annat trä planeras att ske under början av 2019. 
 
Strax efter inventeringen fördes en dialog med konservatorerna om vilka verk som i 
högsta grad är i behov av akuta åtgärder. Dessa är följande: 
 
”Dimman”. Skulpturen är en av Karlshamns äldsta offentliga verk. Skulpturen har varit 
utsatt för skadegörelse två gånger under 2018 och är numera förvarad. Vid inventering 
upptäcktes en tunn spricka i godset som måste åtgärdas innan skulpturen placeras åter. 
En offert gällande en förundersökning där skulpturen undersöks i detalj har inkommit. 
 
”Solkatt”. Verket är i behov av en totalrenovering. Tidigare åtgärder av konstnären har 
inte varit hållbara. Tidigare avtal mellan kommunen och konstnären ska tas fram. Ett 
möte, där Kultur Karlshamn, representanter från Stenbackanavet och tidigare 
involverade deltagare i projektet planeras där vi kommer att diskutera verkets framtid. 
Här kan också Helena Strandberg vara rådgivande deltagare.   
 
”Crocus”. Sprickor i sockeln.  
 
Enligt rapporterna finns det fler verk som är i behov av åtgärder men som kan vänta till 
kommande år. 
 
Beslutsunderlag 
 
Karlshamn offentlig konst rådgivning rapport, H. Strandberg 
Skötselplan för offentlig konst utomhus i Karlshamns kommun, C. Strömer 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultursamordnare Simon Berg 
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§ 102 Ronneby 4 Disponering av Drottninggatan 5 "Gula Huset" - Blekinge 
Sjöfartsmuseum i Karlshamn 2018/2725 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att föreslå kommunstyrelsen att avslå förslaget om disponering av lokalerna på 
Drottninggatan 5. Karlshamnsfastigheter kan inte i nuläget frigöra lokalerna för Blekinge 
Sjöfartsmuseums räkning. 
 
Sammanfattning 
 
Blekinge sjöfartsmuseum har inkommit med en skrivelse i till kommunstyrelsen i juli 
2018  med önskan om att disponera fastigheten Ronneby 4, Drottninggatan 5. Blekinge 
sjöfartsmuseum lyfter fram en växande verksamhet och trångboddhet i befintliga lokaler 
på Drottninggatan 7.  
Skrivelsen har senare vidarebefordrats till kulturnämnden för utredning av möjligheterna.  
 
Blekinge sjöfartsmuseums verksamhet baseras på ett kommunalt kulturbidrag och 
frivilliga donationer.  
Befintliga lokaler på Drottninggatan 7 ägs av Karlshamns kommun och Blekinge 
sjöfartsmuseum är hyresbefriade.  
Bemanningen sköts av frivilliga samt personer i arbetsmarknadsåtgärder.  
Blekinge sjöfartsmuseum har öppet alla vardagar för besökare. På föreningens 
webbplats och Facebook sida bedrivs en aktiv verksamhet såväl i dialogform men även 
marknadsföring av aktiviteter.  Verksamheten erbjuder guidade turer i 
utställningslokalerna. En del av verksamheten handlar om att digitalisera äldre foton från 
Karlshamns sjöfartsliv. 
Blekinge sjöfartsmuseum erhåller kontinuerligt nya gåvor vilket gör att befintliga lokaler 
fylls av allt mer föremål.  
För att bättre kunna utveckla sin verksamhet vad gäller utställning, guidning och 
underhåll av föremål ser man ett behov av större lokaler. Man ser ett värde i att en 
utökning av lokalerna sker i nära anslutning till de befintliga på Drottninggatan 7.  
 
Fastigheten Ronneby 4 ägs av Karlshamns fastigheter och är i nuläget uthyrd till en 
kommersiell verksamhet.  
 
Beslutsunderlag 
 
Skrivelse med begäran om disponering av Drottninggatan 5 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
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§ 103 Lokalbibliotek i Åryd 2018/2710 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Vid dagens sammanträde finns inget ytterligare att rapportera.  
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§ 104 Meröppet Mörrum och Hällaryd 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist informerar om att processen fortsätter vad 
gäller säkerställande av utrymningsvägar Meröppet i Hällaryd och tillgänglighets-
anpassning av entrédörrar Meröppet i Mörrum. 
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§ 105 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden januari - oktober 2018 2018/213 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Prognosen är sammanställd per den 31 oktober 2018 och visar en budget i balans. 
 
Nämndernas beslutade månadsuppföljningar ska vara inlämnade till ekonomi-
avdelningen senast 23 november 2018. Eftersom kulturnämndens beslut därför inte 
kunde avvaktas har ordföranden fattat beslut på delegation. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden januari – oktober 2018. 
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§ 106 Verksamhetsplan och internbudget 2019 för kulturnämnden 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson ger en kort redovisning inför arbetet med 
verksamhetsplan och internbudget 2019. 
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§ 107 Arbetsmiljö 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist informerar om att arbetet med att installera 
en kylanläggning på Stenbacka bibliotek kommer att påbörjas om kulturnämnden 
beslutar om omfördelning av investeringspengar. 
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§ 108 Information 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist informerar om  

 Skolelever från årskurs 8 kommer nu att påbörja utsmyckningen av gångtunneln 
mellan Österslätt- och Bodestorpsskolan. 

 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 

 Sammanfattar sina första 9 månader som chef och konstaterar att det har varit 
ett bra år för Kultur Karlshamn 

 
Förvaltningschef Patrik Håkansson informerar om  

 Lokalförutsättningar för lokalbibliotek i skolor och att kostnader för lokalbibliotek 
ska exkluderas vid skolbyggnationer 

 En sammanslagning på tjänstenivå av kultur- och fritidsverksamheten planeras 
 Projekteringen av nytt kultur- och bibliotekshus avbryts och att lokaler i etapp 5, 

Östra Piren kommer att nyttjas för kultur- och bibliotekshus istället 
 
Ordföranden informerar om att 

 Stadsbiblioteket fått mottaga en gammal smidesskylt från Karlshamns Museum 
med texten Stadsbibliotek 

 
Vice ordföranden informerar om 

 Karlshamns Numismatiska förening har haft 50-årsjubileum, vice ordföranden 
har uppvaktat 

 Jazzföreningen Munthe har haft 30-årsjubileum, vice ordföranden har uppvaktat. 
 
Ledamoten Cecilia Holmberg  

 Väcker frågan om kontaktpolitiker inom kulturfrågor. 
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§ 109 Beslutsuppföljning december 2018 2018/208 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning december 2018 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutslogg KN dec 2018  
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§ 110 Redovisning av delegationsbeslut december 2018 2018/808 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 28 
mars 2018 § 28. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 9 oktober – 23 november 2018. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KN december 2018 
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§ 111 Handlingar för kännedom december 2018 2018/810 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 9 oktober – 23 november 2018 
redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2016/4196 16/18 2018-10-12 KS § 213/2018 Riktlinjer för resor 
 
2018/2710 17/18 2018-10-12 KS § 236/2018 Tecknande av idéburet offentligt 
   Partnerskap med Åryds Hembygdsförening  
 
2018/3435 18/18 2018-10-29 KF § 134/2018 Resultatrapporter per aug 2018 
 
2018/3363 19/18 2018-10-29 Kf § 136/2018 Sammanträdestider 2019 för 
   Kommunfullmäktige 
 
2017/1448 20/18 2018-11-12 KS § 246/2018 Ekonomisk månadsrapport sept 
   2018 
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§ 112 Omflyttning av investeringsmedel inom kulturnämnden 2018/4206 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden omfördelar 300 tkr av begärda investeringsmedel för gradäng 
Lokstallarna, till inköp av kylanläggning till Stenbacka Bibliotek.  
 
Sammanfattning 
 
I nämndens investeringsbudget för 2018 finns 300 tkr avsatta till inköp av en gradäng 
till Lokstallarna. Investeringen är inte längre nödvändig då Länsteatern kommer att 
flytta in verksamhet som ställer andra krav på lokalerna.  
 
Klimatsituationen med hög inomhustemperatur i Stenbacka bibliotek är ett känt och 
flerårigt problem alltsedan byggnaden uppfördes. Utredning och åtgärder har 
genomförts men med marginell effekt. 
  
Sommaren 2018 ökade problemen markant och temperaturer uppmättes till 35 
grader under längre perioder. De mycket höga temperaturerna medförde svårigheter 
både för besökare/låntagare men även för tjänstgörande personal att vistas i 
biblioteket. Tillfälliga åtgärder genomfördes såsom fläktar och vattenkaraffer samt 
anpassade öppettider av Meröppet. Många låntagare valde att inte besöka sitt 
bibliotek under sommaren och klagomål framfördes till ansvarig personal.  
 
En utredning för att åtgärda problemen startades våren 2018 och resultatet visar att 
en kylanläggning behövs för att skapa ett inomhusklimat i biblioteket som gynnar 
både besökare/låntagare och tjänstgörande personal. 
 
Utbildningsförvaltningen förslår därför att 300 tkr omfördelas till en installation av 
aggregat för kyla i Stenbacka bibliotek.  
 
Beslutsunderlag 
 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2018-12-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Patrik Håkansson 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
Ekonomiavdelningen 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2018-12-05 

Sida 26(26) 

 

§ 113 Avtackning 
 
Kulturnämndens beslut 
 
Ordföranden tackar tjänstepersoner och nämnden för ett gott samarbete under 
mandatperioden och önskar en God Jul. 
 
Vice ordförande Lena Häggblad tackar på nämndens vägnar ordföranden och önskar en 
God Jul. 
 


