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Plats och tid Mörrumssalen, klockan 15:00—16:55 

Beslutande Lena Sandgren Ordförande (S) 
Ulla Olofsson 2:e vice ordf (M) 
Claes Jansson 1:e vice ordf (MP) 
Mona Wettergren Ledamot (SD) 
Leif Gummesson Ledamot (S) 
Cecilia Holmberg Ledamot (M) 
Lena Häggblad Ledamot (C) 
Ingrid Hagberg-Hake Ledamot (S) 
   

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sara Helgefalk (M)  Laila Johansson (KD)  

Närvarande 
ersättare 

Anna Atmander (MP) 
Britt Karlsson (SD) 
Thomas Johansson (S) 
Britt Kilsäter (M) 
Anette Höglund (L) 

 

Övriga Tomas Ringberg, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och bibliotekschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare § 57-61 
Marie Nilsson, ekonom § 57-64 
Susanne Johnsson, Vision 

 

Paragrafer 57 - 73  

Utses att justera Cecilia Holmberg  

Justeringsdatum  2019-09-30 

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

Cecilia Holmberg 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2019-09-25 

Tillkännages fr.o.m.: 2019-09-30 

Tillkännages t.o.m.: 2019-10-21 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
Underskrift: .......................................................................... 
_____________________________________________________________________ 
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§ 57 Val av justerare 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) att justera protokollet. 
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§ 58 Fastställande av dagordning 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att  ärende 4. Dansscen Lokstallarna - avrapportering utgår 
 
att dagordningen därmed godkänns. 
 
Nämndens nästa sammanträde den 4 december kommer att hållas på Lokstallarna och 
då kommer projektledaren att visa lokalerna. 
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§ 59 Presentation av ny chef för utbildningsförvaltningen 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Tomas Ringberg, ny förvaltningschef för utbildningsförvaltningen presenterar sig. 
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§ 60 Förslag till Karlshamns kommun - Fotspårsturism i Karlshamn för att skapa 
upplevelser av Alice Tegnérs barnvisor 2019/1581 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att förvaltningschefen får i uppdrag att inventera förutsättningarna för att arbeta vidare 
med fotspårsturism kring Alice Tegnér och hennes verk. Kontakt tas med föreningar och 
enheter inom Karlshamns kommun för att diskutera förutsättningarna för fotspårsturism i 
Alice Tegnérs anda.  
 
att förslag till hur frågan vidare kan behandlas lämnas till kulturnämndens första möte 
2020. 
 
Sammanfattning 
 
Ett medborgarförslag har  inkommit med förslag att Karlshamns kommun ska ta tillvara 
på Alice Tegnérs visskatt genom att införa så kallad fotspårsturis 
Förslagsställarens motivering till förslaget är att Karlshamns kommun ska profilera och 
marknadsföra sig genom så kallad fotspårsturism. Ett exempel kan vara att uppleva en 
fika hos Sockerbagaren eller en guidad tur med Borgmästare Munthe. 
 
Kommunfullmäktige beslutade 2019-04-17  
att förslaget uppfyller de av fullmäktige fastslagna kriterierna för behandling och 
överlämnas till kulturnämnden för handläggning och slutgiltigt ställningstagande. 
 
Alice Tegnér (1864-1943) föddes och växte upp i Karlshamn och många av hennes 
kända barnvisor skildrar livet i småstaden Karlshamn. Alice Tegnér var Sveriges främsta 
skapare av musik för barn under 1900-talets första del och fortfarande sjunger man 
hennes mest kända visor i förskolor och skolor. Alice Tegnér och hennes verk har på 
många sätt uppmärksammats i Karlshamn under åren. 
 
Definition Fotspårsturism 
Fotspårsturism är den nya turistmagneten. Det handlar om att resa eller vandra i kända 
personers fotspår. Man kan till exempel följa Wallander i Ystad, Arn i Västergötland, 
Bergman på Fårö eller Stieg Larssons figurer Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist i 
Stockholm. Den så kallade fotspårsturismen växer så det knakar. Men fotspårsidén 
används också som ett led i att marknadsföra något som inte nödvändigtvis är så känt 
sedan tidigare. Eller som rent tidsfördriv. I vikingabyn Valshall i Blekinge ska man till 
exempel kunna gå i vikingapersonen Säbjörns fotspår, en person hämtad från Katarina 
Mazettis bok ”Blandat blod” som utspelar sig i landet Blecinga. Och på Gotland har 
semestrande ungdomar kunnat svara på kluriga gåtor under vandringar runt Visby i 
spåren efter den unge detektiven Emil i Anna Jansson deckarserie. 
Text från Institutet för språk och folkminnen 2010 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag till Karlshamns kommun – Fotspårsturism i Karlshamn 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2019-09-25 

Sida 8(21) 

 

Beslutet skickas till 
 
Förslagsställaren 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljequist 
Beslutsuppföljning 
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§ 61 Gångtunneln vid Österslättskolan - avrapprtering 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Utsmyckningen av gångtunneln som gjordes av elever från Österslättskolan invigdes i 
maj i år. Kort därefter utsattes den för nedklottring. 
 
Nästa år kommer elever från Väggaskolan att utsmycka gångtunneln. Nämnden 
kommer att få se skisser innan arbetet påbörjas. 
 
Kultursamordnaren undersöker möjligheten att målningen beläggs med en yta som 
underlättar eventuell rengöringen samt att målningen färdigställs i början av maj 
alternativt i början av höstterminen istället. 
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§ 62 Konstnärlig gestaltning, Östralycke Etapp 4 2019/806 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna utvärderingsgruppens förslag att konstnär Cathrine Kullberg tilldelas det 
konstnärliga gestaltningsuppdraget på Östralycke, Etapp 4  
 
Sammanfattning 
 
Östralycke omsorgsboende har under de senaste åren moderniserats. 2019 stod en ny 
tillbyggnad i fyra våningsplan klar. Byggnaden inrymmer lokaler för administration, 
avdelningar för vårdboende samt gemensamma lokaler. En restauranglokal öppen för 
allmänheten, boende och skolelever finns på entréplan. Genom Karlshamns kommuns 
tillämpning av 1%-regeln kommer restauranglokalen att berikas med en ny konstnärlig 
gestaltning med titeln ”Terrängfabel”. 
 
Beslutsunderlag 
 
KonstprogramRev Östralycke Etapp 4 
Minnesanteckningar från utvärderingsmöte 
Terrängfabel 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Sköldqvist, Kultur och- bibliotekschef 
Simon Berg, Kultursamordnare 
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§ 63 Yttrande över samrådshandling Marieberg 1:151 m fl 2019/2974 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att  lämna yttrande till Byggnadsnämnden enligt förvaltningschefens förslag till yttrande 
 
Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsavdelningen i Karlshamns kommun har tagit fram en detaljplan för 
fastigheten Marieberg 1:151 m.fl. (Mariegården) i Svängsta, Karlshamns kommun. 
Handlingar har lämnats för granskning och kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra 
sig om planen. 
 
Kulturnämnden bedriver ingen verksamhet som påverkas av den nya detaljplanen, 
varför inga synpunkter lämnas. 
 
Beslutsunderlag 
 
Handlingar för granskning enligt utskick. 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
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§ 64 Resultatrapport kulturnämnden januari - augusti 2019 2019/186 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport kulturnämnden januari – augusti 2019. 
 
Sammanfattning 
 
Resultatrapporten för januari-augusti 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-augusti 2019 
KN nämndsrapport 1908 
 
Beslutet skickas till 
 
Verksamhetscontroller Anette Ericson 
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§ 65 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 2019/2861 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att se över taxesystemet för 
uthyrning av Lokstallarna. 
 
Sammanfattning 
 
Lokstallarna har lokaler, samlingslokaler, för uthyrning till flera målgrupper med olika 
behov och förutsättningar. Karlshamns kommun har ett taxesystem för uthyrning av 
samlingslokaler. Det finns skillnader i taxesystemet mellan samlingslokalerna i 
Lokstallarna gentemot Bellevueparken och Stadsteatern. För att bedöma om man kan 
harmonisera dessa skillnader och underlätta för både beställare/hyresgäster och 
bokningsansvariga föreslås att en översyn görs av taxesystemet på Lokstallarna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2019-09-02 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Tomas Ringberg 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist 
Beslutsuppföljning 
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§ 66 Meröppet Mörrum och Hällaryds bibliotek 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har erhållet 100 000 kronor i bidrag från Biblioteksutveckling Blekinge 
Kronoberg till en förstudie kring lokalisering och införande av Meröppet på biblioteket i 
Mörrum. 
 
Meröppet i Hällaryd beräknas kunna börja i slutet av november. Förberedelser med 
taggsystem och anpassad belysning pågår vilket bekostas med medel från Kulturrådet, 
Stärkta bibliotek. 
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§ 67 Uppföljning Meröppet Svängsta och Asarum 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Antal Meröppetlåntagare på Stenbacka är 73 stycken, en ökning med 24 stycken under 
2019. Antal besök när biblioteket är Meröppet är ca 60 per månad med undantag juli 
2019 med 127 besök.  
 
Antal Meröppetlåntagare i Svängsta är 121 stycken, en ökning med 24 stycken under 
2019. Antal besök när biblioteket är Meröppet är ca 170 per månad. 
 
Upplevda positiva effekter är ökad tillgänglighet till biblioteket och självständighet för 
låntagare. Upplevda utmaningar är när det uppstår teknikproblem med t.ex. låneautomat 
när biblioteket är Meröppet. 
 
Inför öppnandet av Meröppet i Hällaryd kommer verksamheten att göra en översyn av 
gällande regler och rutiner för Meröppet. 
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§ 68 HBTQ-utbildning 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordföranden meddelar att samtliga anställda och politiker fått möjlighet att delta i en 
webbutbildning i HBTQ. 
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§ 69 Information 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist informerar om att 

 Budgetanpassningar har ställt krav på verksamheten inom både bibliotek och 
kultur. Stort arbete läggs på att kunna lösa den externa kommunikationen med 
kataloger, affischer, program etc 

 En ersättningsrekrytering av bibliotekarie har genomförts 
 Projektet Allas möjligheter, med medel från Kulturrådet fortsätter med 

uppsökande aktiviteter för att möta olika målgrupper utanför biblioteket 
 Byte av bokhyllor på vuxenavdelningen på Stadsbiblioteket pågår hösten 2019 
 Projektet Kreativa rum på biblioteket i Hällaryd, i samarbete med Biblioteksut-

veckling Blekinge Kronoberg och Slöjd i Blekinge är i slutfas. 
 
Ordföranden informerar om 

 Ordföranden uppvaktade på Mörrums Hembygds- och fornminnesförenings     
70-årsjubileum  

 Karlshamns Musikkår tackas för årets säsong vid årets sista lördagsmarsch den 
28 september. 
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§ 70 Arbetsmiljö 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Risk- och konsekvensanalys av arbetsmiljön på bibliotekslokalerna på Citygallerian är 
klar. 
 
En risk- och konsekvensanalys av att kultur- och bibliotekschefen går in som 
tillförordnad verksamhetsansvarig på Musikskolan är påbörjad. 
 
Incidenter och tillbud sammanställs i rapport som en del i det systematiska arbetsmiljö-
arbetet på Kultur Karlshamn. 
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§ 71 Beslutsuppföljning september 2019 2019/125 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning september 2019 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning KN september 2019 
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§ 72 Redovisning av delegationsbeslut september 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 10 maj – 4 september 2019 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut KN sept 2019 
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§ 73 Handlingar för kännedom september 2019 2019/171 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 7 maj -  4 september 2019 
redovisas. 
 
Ärendenr: § Datum Ärende 
 
2019/1025 11/19 2019-06-20 Beviljat bidrag –förstudie meröppet på 
   Lokalbiblioteket i Mörrum 
2019/22/0 12/19 2019-06-20 Beviljat bidrag – Hållbart ledarskap inom  
   Bibliotek 
2019/1966 13/19 2019-06-27 KF § 143 Resultatrapport april 2019 
2019/1666 14/19 2019-06-03 KF § 102 Karlshamns kommuns framtida 
   strategiska arbete 
2019/1053 15/19 2019-05-16 KS § 151 Förslag till Karlshamns kommun – 
   Skapa ett kulturhus på Halda utvecklingscenter 
2019/250 16/19 2019-07-01 KS § 150 Kulturella och kreativa näringar (KKN) 
2018/3823 17/19 2019-06-27 KF § 150 Entledigande från uppdrag som  
   ersättare i kulturnämnden 
2019/158 18/19 2019-08-06 FSG-protokoll 190604 
2019/158 19/19 2019-08-12 FSG-protokoll 190610 
2019/158 20/19 2019-09-11 FSG-protokoll 190820 
 


