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23 Val av justerare

Kulturnämndens beslut
att utse Claes Jansson (MP) att justera protokollet.
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24 Fastställande av dagordning

Kulturnämndens beslut
att ärende 11. Verksamhetsplan och internbudget 2019 utgår
att dagordningen därmed godkänns.
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25 Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2019/1501

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Personalstrateg Emma Aldén presenterar tillsammans med personalutvecklare Amanda
Åberg uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet inklusive sjukfrånvaro,
arbetsskador och insatser från företagshälsovården under 2018.
Beslutsunderlag
Uppföljning SAM ink sjukfrånvaro och FHV-insatser
Sjukfrånvaron inom utbildningsförvaltningen
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26 Dansscen Lokstallarna - avrapportering

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet
Sammanfattning
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson informerar om de byggåtgärder och akuta
investeringar som planeras under hösten i projektet samt den förstudie som genomförts.
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27 Utseende av kulturnämndspolitiker till samrådsgrupp gällande tillämpning
av 1 % regeln konstnärlig gestaltning 2019/1449

Kulturnämndens beslut
att utse Claes Jansson (MP) - med Lena Sandgren (S) som ersättare –
som kulturnämndens representant i samrådsgruppen för 1 % regeln.
Sammanfattning
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att en kulturnämndspolitiker ska utses till
samrådsgruppen vars övergripande roll är att vara en representant för frågor som rör
Karlshamns kommuns tillämpning av 1% regeln. Samrådsgruppen består av olika
kompetenser inom kommunen och är en viktig grupp som underlättar effektivitet,
framförhållning och kommunikation.
Beslutsunderlag
Kultursamordnare Simon Bergs tjänsteskrivelse.
Beslutet skickas till
Maria Sköldqvist, Kultur- och bibliotekschef
Simon Berg, Kultursamordnare

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-04-24

Sida 9(23)

28 Information om målning av gångtunneln vid Österslättsskolan 2017/1075

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist redovisar utsmyckningen av gångtunneln
mellan Österslättskolan och Bodestorpsskolan som gjort av elever från Österslättskolan.
Beslutsunderlag
Bild 1 gångtunnel Österslätt
Bild 2 gångtunnel Österslätt
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29 Ansökan om bidrag till Musikforum och Rosenfesten 2019 2018/4422

Kulturnämndens beslut
att ett arrangemangsbidrag med 15.000 kronor beviljas till Karlshamns Musikforum för
Rosenfesten 2019.
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande.
Sammanfattning
För tredje året i rad arrangerar Karlshamns Musikforum en gratis picknickfestival i
Rosengården. Festivalen pågår under första lördagen i augusti, i år 3/8 kl 12-23, och
Musikforum bjuder på musik från lunchtid till sena kvällen.
De flesta artisterna som framträder kommer från Karlshamn och närliggande områden.
Det blir både akustiskt och elektriskt – allt från ensamma trubadurer till band och
ensembler.
Nytt för i år är att ”Friends & Flavors” finns på plats och säljer mat, föreningen planerar
att utbilda hela personalstyrkan i HLR och festivalen får besök av internationella artister.
Syfte och mål
Karlshamns Musikforum vill arrangera en festival med lokala band och musiker på scen
och man vill fortsätta att använda vackra Rosengården och scenen Snäckan för ett
publikt evenemang. Området ligger fint men används väldigt lite för sommaraktiviteter
på scenen.
Det blir fritt inträde hela dagen och kvällen, vilket gör att alla kan besöka festivalen.
Budget
Festivalen har en beräknad total budget på 104.000 kronor, här täcks kostnader för
band, ljud och ljus, tillstånd, tält, toalettvagn och marknadsföring.
Föreningen söker bidrag även från Musik i Blekinge och Studieförbundet Vuxenskolan.
Materiellt stöd söks från lokala företag som Cramo, Rockos Konditori, JustNu och Erollup m fl.
Beslutsunderlag
Ansökan om arrangemangsbidrag – Rosenfesten
Checklista arrangemangsbidrag Rosenfesten
Beslutet skickas till
Musikforum
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist
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30 Ansökan om bidrag till PLX Tjärö 2018/4422

Kulturnämndens beslut
att ett arrangemangsbidrag med 20 000 kronor beviljas till Kulturföreningen PLX
för kulturfestivalen PLX Tjärö 2019
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande.
Sammanfattning
Kulturföreningen PLX ansöker om arrangemangsbidrag från Karlshamns kommun med
50 000 kronor för PLX Tjärö 2019.
Bakgrund
Kulturfestivalen PLX Tjärö genomfördes första gången i augusti 2017 och återkom 2018.
PLX Tjärö är en experimentell mötesplats där konst och musik vävs samman till en
gränsöverskridande kulturell plattform där konstnärer och musiker arbetar
förutsättningslöst 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 performace-verk som integreras i naturen. Ön ger en konkret avskärmning
från omvärlden och förstärker upplevelsen.
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 2019
Under en helg, 31/8-2/9 2019 genomförs återigen en festival med livemusik på flera
scener och ett flertal konstnärer som ställer ut och arbetar runt om på ön. Både 2017
och 2018 såldes biljetterna till evenemanget slut och arrangemanget fick stor
uppmärksamhet i media i Sverige. Under de båda tidigare festivalerna har samarbetet
med ägarna till Tjärö, teknik och logistik fungerat mycket bra och projektet kan utvecklas
och växa.
Biljetterna till årets festival kommer att kosta 850 kr.
Budget
Projektet har en budget på totalt 1150 000 kronor. Föreningen har sökt 100.000:- från
Region Blekinge och 290.000:- från Musikverket.
2018 fick PLX Tjärö ett arrangemangsbidrag med 20 000 kronor från Kultur Karlshamn
och 12 000 kronor i bidrag till bussar från Kulturnämndens konto.
Beslutsunderlag
PLX ansökan arrangemangsbidrag 2019
Budget PLX Tjärö
Checklista PLX Tjärö 2019 arrangemangsbidrag

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-04-24

Beslutet skickas till
PLX Tjärö
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31 Ansökan om bidrag till sommarteatern 2019 2018/4422

Kulturnämndens beslut
att bevilja Teatersmedjan ett arrangemangsbidrag med 30.000 kronor för
Sommarteater på Kastellet 2019 och
att bidraget utbetalas till föreningens bankgiro efter projektets genomförande.
Sammanfattning
Föreningen Teatersmedjan ansöker om arrangemangsbidrag från Karlshamns kommun
med 65.000 kronor för Sommarteater på Kastellet 2019.
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 en nytolkning av W Shakespeares
”En midsommarnattsdröm” med mycket musik och sång, skratt och lekfullhet likväl som
en lagom portion allvar.
Regissör: Ola Rydberg. Dramaturg/Scenograf: Peter Elmers. Kompositör: Eli Frankel.
Producent: Annie Gryth och Charlotta Copcutt. Grafik: Johan Jansson. Kostym: Regina
Larsson.
På scen ett stort antal entusiastiska amatörskådespelare från Teatersmedjans
verksamhet.
Runt omkring finns ännu fler av Teatersmedjans medlemmar som arbetar med allt från
biljetter, servering, marknadsföring m m.
Årets Sommarteater har premiär 29 juni och under perioden fram till 3 augusti planeras
20 föreställningar av ”En midsommarnattsdröm”.
Syfte / mål
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.
Budget
Sommarteatern på Kastellet 2019 har en beräknad budget på totalt 851.000 kr..
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.
Föreningen kan inte längre söka bidrag från Region Blekinge till Sommarteatern.
Biljettpris: 250 kr vuxen, 150 kr barn t o m 19 år.
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Ansökan om bidrag till sommarteatern
Checklista arrangemangsbidrag Sommarteatern 2019
Beslutet skickas till
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32 Revidering av delegationsordning för kulturnämnden 2019/174

Kulturnämndens beslut
att anta reviderad delegationsordning för kulturnämnden.
Sammanfattning
Ett förslag till delegationsordning för kulturnämnden har tagits fram. Detta med
anledning av delegering av undertecknande av personuppgiftsbiträdesavtal och andra
beslut enligt dataskyddsförordningen (GDPR).
Dessa har lagts till i delegationsordningen under punkt C.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad delegationsordning
Beslutet skickas till
Förvaltningschef
Kommunjurist Annabel Cifuentes
Kommunjurist Cecilia Bernhardsson
Författningssamlingen
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33 Ekonomisk uppföljning för kulturnämnden januari - mars 2019 2019/186

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Prognosen är sammanställd per den 31 mars 2019.
Beslutsunderlag
Ekonomirapport 20190331
Beslutet skickas till
Ekonomikontoret
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34 Lokalbibliotek Åryd

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde finns inget ytterligare att rapportera.
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35 Meröppet Mörrum och Hällaryd

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Meröppet i Mörrums bibliotek innebär stora anpassningar och kostnader för att
genomföra i nuvarande lokaler. En förstudie gällande bibliotek i Mörrum planeras. Medel
från Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg kan komma att sökas.
Meröppet i Hällaryds bibliotek innebär anpassningar och kostnader, medel är sökta från
Kulturrådet för bland annat belysning och in- och utpassering.
Invigning av projektet Kreativa rum i Hällaryd planeras till hösten.
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36 Information

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Emma Karlsson, nyanställd bibliotekarie presenterar sig för nämnden.
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist informerar om









Ny ansökan om medel från Kulturrådet ”Stärkta Bibliotek” till Kultur Karlshamns
3-åriga projekt ”Allas möjligheter” har gjorts. I projektet har en bokcykel nyligen
köpts in.
En ansökan tillsammans med övriga kommuner i Blekinge om gemensam
bibliotekskatalog i länet har gjorts
En gemensam ansökan om medel till Berättarkraft 2020 har gjorts med
Ronneby, Karlskrona och Olofström
Lokalerna på stadsbiblioteket är trånga och besöks av många unga personer. Ett
uppstartsmöte hr genomförts tillsammans med fältgruppen och folkhälsostrateg
för att förbättra förutsättningarna och samarbete i lokalerna
Offert har inkommit för att åtgärda uppkomna skador på konstverken Dimman
och Solkatt
Kultur Karlshamn medverkar på Citygallerians vårfest torsdagen 25 april
Tydliga konsekvenser av indragen kommunikatörstjänst syns i verksamheten
Förtidsröstning till EU-valet kommer att ske på lokalbiblioteken.

Bibliotekarie Rolf Andersson informerar om att projektet bokjuryn avslutats.
Ordföranden påminner om inbjudan till analys- och framtidsdag 2 maj på Lokstallarna.
Claes Jansson har representerat nämnden vid Visans Vänners 40-årsjubileum.
Thomas Johansson informerar om att Stigmännens projekt Hitta ut i år även innehåller
en kulturvandring med kontrollstationer vid olika kulturplatser i Karlshamn.
Britt Kilsäter informerar om att konstverket Helgedomen flyttas till Vilans kyrkogård.

Karlshamns
kommun

§

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-04-24

Sida 20(23)

37 Arbetsmiljö

Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
En uppdatering av den tidigare genomförda risk- och konsekvensanalysen av
arbetsmiljön på bibliotekslokalerna på Citygallerian kommer att genomföras.
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38 Beslutsuppföljning april 2019 2019/125

Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning april 2019 är sammanställd av sekreterare.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KN april 2019
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39 Redovisning av delegationsbeslut april 2019 2019/170

Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 27
februari 2019 § 15. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft.
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 9 februari – 5 april 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut KN april 2019
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40 Handlingar för kännedom april 2019 2019/171

Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 16 februari – 5 april 2019
redovisas:
Ärendenr:

§

Datum

2018/3953

4/19

2019-03-01 KF § 15/2019Förtydligande inkallelseordning
SD

2019/837

5/19

2019-94-03 KS § 95/2019 Riktlinjer för IT- och informationsSäkerhet

2018/3255

6/19

2019-03-15 KS § 67/2019 Driftbidrag 2019 för Stiftelsen
Skottsbergska gården

FSG protokoll febr 2019
FSG protokoll mars 2019

Ärende

