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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 15:00-17:10 

Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Thomas Johansson (S) 
Sara Helgefalk (M) 
Britt Kilsäter (M) 

 Claes Jansson (MP) 
Mona Wettergren (SD) 
Laila Johansson (KD) 

 

Närvarande 
ersättare 

Anette Höglund (L)  

Övriga Maria Sköldqvist, kultur- och bibliotekschef 
Marie Nilsson, controller 
Catarina Montan, DIK 
Susanne Johnsson, Vision 
 

 

Paragrafer 41 - 56  

Utses att justera Leif Gummesson 

Justeringsdatum  2019-06-04 

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

Leif Gummesson 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2019-05-22 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-06-05 

Tillkännages t.o.m.: 2019-06-26 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 41 Val av justerare 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Leif Gummesson (S) att justera protokollet. 
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§ 42 Fastställande av dagordning 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna dagordningen med den ändringen att ärende 5. Resultatrapport januari – 
april 2019 tas före ärende 4.Interbudget 2019. 
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§ 43 Verksamhetsplan 2019, kulturnämnden 2019/184 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta verksamhetsplan för kulturnämnden 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur Karlshamn utvecklar fortlöpande verksamheten inom kärnområdena. Det handlar 
exempelvis om folkbildningsuppdraget, frågor kring jämställdhet och mångfald, 
tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt digitalisering.  
 
Barn och unga är en prioriterad målgrupp bland annat mot bakgrund av att läsintresse 
och läsförmåga minskar men även för att Kommunfullmäktige lyfter fram att de särskilt 
vill stärka barn och ungdomars tillgång till kultur. 
 
Med stöd av Kulturrådets satsning Stärkta bibliotek arbetar Kultur Karlshamn för att öka 
tillgängligheten för verksamhetens målgrupper.  
 
Våra Meröppna bibliotek i Svängsta och Asarum följs upp regelbundet och planering av 
Meröppet i Hällaryd och Mörrum pågår.  
 
Samordning av verksamheten i föreningshuset Lokstallarna är ett prioriterat område för 
Kultur Karlshamn under 2019 i arbetet kring dansscen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsplan och internbudget 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
T f Förvaltningschef Martin Åsman 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
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§ 44 Resultatrapport kulturnämnden januari - april 2019 2019/186 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport kulturnämnden januari – april 2019 
 
att 16 000 kr från arrangemangskontot flyttas till årsanslagskontot 
 
att underskottshyran för lokstallarna tas ur lokstallsmiljonen 
 
att underskottet för bidraget till Karlshamns Museum kommuniceras med 
kommunstyrelsen. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatrapporten för januari- april inriktas framför allt på den ekonomiska uppföljningen 
med analys och kommentarer kring utfallet för perioden och beräknad prognos för 
helåret. Större avvikelser mot budget ska analyseras och kommenteras. Genomförda 
och planerade effektiviseringar ska beskrivas.  
 
Nämnden visar en ekonomi i balans. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport KN jan-april 2019 
KN nämndsrapport 1904 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultursamordnare Pernillla Ekvall Liljeqvist 
Ekonomikontoret 
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§ 45 Internbudget 2019, Kulturnämnden 2019/184 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta internbudget för Kulturnämnden 2019  
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2019” minska medieanslaget med 15% 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2019” göra generella anpassningar motsvarande 
ca 1.5 % 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har fått en ramminskning med 1 mnkr för budgetåret 2019. Förslag har 
tagits fram på åtgärder, ”KN åtgärder budget 2019”.  
 
Att minska medieanslaget 2019 med ca 15 % har bedömts vara genomförbart, utan att 
ge väsentliga, negativa konsekvenser för målgrupper och verksamhet.  
 
Med ytterligare generella anpassningar av övriga kostnader, motsvarande ca 1,5 % av 
den totala budgeten, ryms Kulturnämndens verksamhet inom budgetramen. 
Bedömningen är att denna generella sänkning av kostnader kan hanteras utan att 
konsekvenserna blir alltför omfattande avseende till exempel kvalitet och 
utvecklingsmöjligheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
KN åtgärder budget 2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Martin Åsman 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
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§ 46 Dansscen Lokstallarna - avrapportering 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist informerar om de föreställningar som är  
inplanerade i höst på Lokstallarna.  
 
Kulturnämnden har 1 miljon i budget till regionteaterns dansverksamhet i Lokstallarna. 
Medel har tillförts av Region Blekinge till Regionteatern för personella tjänster 2019 
 
Det är nu även möjligt för övriga aktörer att göra bokningar i Lokstallarna för våren 2020. 
 
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson fortsätter att planera ombyggnaden samt utreder den 
långsiktiga planeringen av en dansscen och kommer att ge nämnden fortsatt information 
om projektet. 
 
Ulla Olofsson önskar utöver information angående dansscenen även få en för nämnden 
riktig konsekvensanalys med riskbedömning och ekonomiska följder. 
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§ 47 Verksamhetsbidrag till Teatersmedjans barn- och ungdomsverksamhet 
2019/1798 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att ett verksamhetsbidrag på 5000 kr beviljas till Teatersmedjan för utökning av barn- 
och ungdomsverksamhet under 2019 för barn och unga bosatta i Karlshamns kommun 
 
att bidraget utbetalas omgående och tas ur Lokstallsmiljonen. 
 
Sammanfattning 
 
Teatersmedjan har i dagsläget ca 240 personer i kö som vill börja i teaterträning.  
Teatersmedjan har gjort en förfrågan om möjlighet att kunna utveckla och utöka sin 
teaterträning genom att starta upp två nya grupper hösten 2019. 
Teatersmedjan har under flera år inte haft möjlighet att korta ner kön pga att 
ungdomsledare har saknats. Nu har tillgången till fler ledare blivit möjlig men kostnaden 
ökar för föreningen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvists tjänsteskrivelse 2019-05-09 
 
Beslutet skickas till 
 
T f förvaltningschef Martin Åsman 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
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§ 48 Öppettider för Meröppet på Stenbacka lokalbibliotek sommaren 2019 
2019/1801 

 
Kulturnämndens beslut 
 
Kulturnämnden föreslås besluta  
 
att följande tider gäller för Meröppet på Stenbacka lokalbibliotek från och med  
2019-06-17 till och med 2019-08-18 
 
Måndag-söndag  08.00-22.00 
 
att en utvärdering av Meröppet redovisas på augustimötet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har 2017-10-11 § 57 (ett ordförandebeslut daterat 2017-09-26 förelåg) 
beslutat om Meröppet på Stenbacka bibliotek måndag-fredag kl 15.00-22.00 samt 
lördag-söndag 08.00-22.00. Nämnden beslutade att dessa tider gäller hela året. Det 
innebär att vi har Meröppet även under sommarveckorna då lokalbiblioteken stängs. 
 
Kulturnämnden beslutar att på Stenbacka bibliotek gäller följande tider för Meröppet 
måndag-söndag 08.00-22.00 under sommaren 2019. Nya öppettider börjar gälla från 
2018-06-17.  
 
Samma tider har nämnden beslutat om för Meröppet i Svängsta året om. Stenbacka 
bibliotek är också ett skolbibliotek, därav beslutade vi andra tider för lokalbiblioteket i 
Asarum. Om vi erbjuder Meröppet från 08.00 alla dagar i veckan kan 
låntagare/besökare välja i större utsträckning när de vill besöka Stenbacka bibliotek. 
 
Beslutsunderlag 
 
Ordförandebeslut 2017-09-26 
Protokoll Kulturnämnden 2017-10-11§ 57 
 
Beslutet skickas till 
 
Tf Förvaltningschef Martin Åsman 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
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§ 49 Lokalbibliotek Åryd 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Inget nytt finns att redovisa vid dagens sammanträde. 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2019-05-22 

Sida 13(19) 

 

§ 50 Förslag till Karlshamns kommun - Synliggör Annika Ekdahls vävnad i 
Rådhuset på ett bättre sätt 2019/1320 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att se över placering av Annika Ekdahls vävnad i samband med översynen av 
Rådhusets cafeteria.  
 
Sammanfattning 
 
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att det tidigare skett en undersökning gällande 
placering av vävnaden. Undersökningen utgjorde underlag till Patrik Håkanssons 
rapport (2018-05-30 § 50). Rapporten utföll i att nuvarande placering är den mest 
lämpliga. I samband med den planerade översynen av Rådhusets cafeteria ska 
placeringen av vävnaden åter undersökas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Patrik Håkanssons rapport (2018-05-30 § 50). 
 
Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Maria Sköldqvist, Kultur och- bibliotekschef 
Simon Berg, Kultursamordnare 
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§ 51 Meröppet Mörrum och Hällaryd 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Meröppet i Mörrums bibliotek innebär stora kostnader och anpassningar för att 
genomföras i nuvarande lokaler. Regionala medel har sökts för en analys av biblioteket. 
 
Meröppet i Hällaryds bibliotek innebär också anpassningar och kostnader och där har 
statliga medel sökts. 
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§ 52 Arbetsmiljö 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Den planerade installationen av en kylanläggning på Stenbacka bibliotek har påbörjats. 
 
Risk- och konsekvensanalysen av arbetsmiljön på bibliotekslokalerna på Citygallerian 
pågår. 
 
Fortsatt arbete tillsammans med bl a folkhälsostrateg och närpolis för att förbättra 
förutsättningarna och samarbetet med de unga personer som besöker biblioteket. 
 
Vuxenavdelningen kommer att möbleras om och hyllor bytas ut bl a för att öka trivseln. 
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§ 53 Information 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Martin Åsman, t f förvaltningschef för utbildningsförvaltningen presenterar sig för 
nämnden. 
 
Joel Ottosson, nyanställd bibliotekarie presenterar sig för nämnden. 
 
Ordföranden informerar om att 

 Kulturstipendiet för unga och stipendiet för unga ledare kommer att utdelas på 
invigningsdagen av Östersjöfestivalen 

 Mörrums Hembygdsförening har 70-årsjubileum i augusti 
 Kulturnatten är den 5 oktober 

 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist informerar om att 

 Rekrytering av ny bibliotekarie med kommunikationskompetens pågår 
 På grund av besparingarna i årets budget kommer prioritering att göras i höstens 

programutbud 
 Kultur Karlshamn deltar i Karlshamns hemvändarträff 17 juli 
 Kultur Karlshamn deltar under Östersjöfestivalen i Kulturkvarteren 
 I projektet Allas möjligheter som ingår i den statliga satsningen Stärkta bibliotek, 

genom Kulturrådet, har Kultur Karlshamn införskaffat en bibliotekscykel. 
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§ 54 Beslutsuppföljning maj 2019 2019/125 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning maj 2019 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning KN maj 2019 
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§ 55 Redovisning av delegationsbeslut maj 2019 2019/170 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 24 
april 2019 § 32. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 6 april – 9 maj 2019. 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KN maj 2019. 
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§ 56 Handlingar för kännedom maj 2019 2019/171 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 6 april – 5 maj 2019 redovisas: 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2019/346 7/19 2019-04-24 KF § 51/2019 Uppföljning av intern kontroll  
   2018 
2016/3397 8/19 2019-04-24 KF § 50/2019 Revidering av dokument- 
   hanteringsplan för Karlshamns kommun 
2018/3743 9/19 2019-04-23 KF § 46/2019Förslag till Karlshamns kommun  

Det gamla stadsvapnet ska återgå som symbol  
för Karlshamn 

2018/1819 10/19 2019-04-26 KF § 59/2019 Revidering av IT- och  
   Informationssäkerhetspolicy 2018-2022 
       


