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Robert Sandelin (S)
Anette Höglund (L)
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Tomas Ringberg, förvaltningschef
Maria Sköldqvist, kultur- och bibliotekschef
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare § 79-80
Simon Berg, kultursamordnare § 81-82
Susanne Johnsson, Vision
Catarina Montan, DIK
Rosita Wendell, sekreterare
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…………………………………………
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Tillkännagivande av justerat protokoll
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Kulturnämnden
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Tillkännages fr.o.m.: 2019-12-10
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§ 74 Val av justerare
Kulturnämndens beslut
att utse Lena Häggblad (C) att justera protokollet.
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§ 75 Fastställande av dagordning
Kulturnämndens beslut
att godkänna dagordningen.
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§ 76 Rundvandring på Lokstallarna
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Projektledare Ulf Bjäreborn Olsson gör en visning och informerar om byggnationen av
den nya dansscenen på Lokstallarna.
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§ 77 Information verksamhetsplan 2020, kulturnämnden 2019/3802
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förslag till verksamhetsplan 2020 för kulturnämnden har tagits fram.
Beslut om antagande planeras att fattas vid nämndens nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Förslag - Verksamhetsplan och internbudget 2020.
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§ 78 Resultatrapport kulturnämnden januari - oktober 2019 2019/186
Kulturnämndens beslut
att godkänna resultatrapport kulturnämnden januari – oktober 2019.
Sammanfattning
Prognosen är sammanställd per den 31 oktober 2019.
Beslutsunderlag
Resultatrapport KN jan-okt 2019
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§ 79 Budget för arrangemangsbidrag 2020 2019/3801
Kulturnämndens beslut
att anta förslaget på budget för arrangemangsbidrag för kulturaktiviteter 2020
att ge förvaltningschefen i uppdrag att se över dokument som berör arrangemangsbidrag. Förslag till eventuellt ändringsbeslut tas upp på nämndens första möte 2020.
Sammanfattning
Kultur Karlshamn har besparingskrav inför 2020 och föreslår att arrangemangsbidraget
till föreningar 2020 minskas med 50 tkr. Kultur Karlshamn föreslår också att en del av
arrangemangsbidraget överförs till årsanslag för att främja det lokala kulturlivet.
Budget för arrangemangsbidragen är 134 tkr, varav 20 tkr är öronmärkta för bidraget
”En snabb slant” för kulturaktiviteter arrangerade av unga. Ingen ansökan har ännu
inkommit för ”En snabb slant” 2019.
En justering föreslås av arrangemangsbidrag 2020 med 56 tkr till årsanslag 2020 enligt
följande:





Teatersmedjans årsanslag höjs för 2020 med 30 tkr (för Sommarteater på
Kastellet och utökning av barn och ungdomsverksamheten)
Åryds Hembygdsförening 10 tkr i årsanslag
Kammarmusikföreningen Pro Musica 8 tkr för att bibehålla höjning av årsanslag
2019
Jazzföreningen Munthe 8 tkr för att bibehålla höjning av årsanslag 2019

Summan för arrangemangsbidrag för 2020 är därefter 28 tkr.
Förslag att 5 tkr prioriteras för eventuella ansökningar ”En snabb slant” och att
resterande medel 23 tkr beviljas till ansökningar för kulturarrangemang arrangerade av i
första hand föreningar som inte har årsanslag.
Arrangemang för barn och unga ska prioriteras.
Beslutet skickas till
Förvaltningschef Tomas Ringberg
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist
Ekonom Marie Nilsson
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§ 80 Förslag till fördelning av årsanslag för kulturföreningar för 2020 2019/3683
Kulturnämndens beslut
att anta förslaget till fördelning av årsanslaget för 2020 enligt dokumentet
”Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2020 och förslag till
fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2020” och
att årsanslagen ska betalas ut till föreningarna senast den 31/1 2020.
Sammanfattning
Sammanställningen av ansökan om årsanslag för kulturföreningar
och förslaget till fördelning av årsanslag för 2020 har tagits fram av kultursamordnare
Pernilla Ekvall Liljeqvist.
Tjugotre föreningar har sökt årsanslag inför 2020.
Enligt riktlinjer för fördelning av årsanslagen (antogs 2014) ska barn och unga prioriteras
liksom ett brett kulturutbud.
Budget för årsanslag 2020 är 1 060 tkr.
En justering föreslås av årsanslag 2020 genom att 56 tkr överförs från
arrangemangsbidrag enligt följande:





Teatersmedjans årsanslag höjs för 2020 med 30 tkr (för Sommarteater på
Kastellet och utökning av barn och ungdomsverksamhet)
Åryds Hembygdsförening 10 tkr i årsanslag
Kammarmusikföreningen Pro Musica 8 tkr för att bibehålla höjning av årsanslag
2019
Jazzföreningen Munthe 8 tkr för att bibehålla höjning av årsanslag 2019

Det extra bidraget med 100 tkr 2019 till Karlshamns Museum föreslås strykas.
Annars oförändrade bidrag till föreningarna 2020.
Beslutsunderlag
Sammanställning ansökan om årsanslag till kulturföreningar 2020 och förslag till
fördelning av årsanslag till kulturföreningar 2020
Beslutet skickas till
Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist
Ekonom Marie Nilsson
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§ 81 Offentlig konst, akuta åtgärder (beslutsuppföljning)
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kultursamordnare Simon Berg informerar om att skulpturen Dimman nu är reparerad
efter skadegörelsen och åter på plats i Perennaparken.
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§ 82 Offentlig konst, skyltning enligt inventering (beslutsuppföljning)
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Kultursamordnare Simon Berg informerar om att sju nya skyltar till konstverk är
beställda samt att rengöring kommer att ske av tre stycken skyltar.
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§ 83 Medieplan för folkbibliotek i Karlshamns kommun för år 2020 2018/1867
Kulturnämndens beslut
att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad Medieplan för folkbibliotek i
Karlshamns kommun för år 2020.
Sammanfattning
I bibliotekslagen anges att varje folkbibliotek ska ha en antagen biblioteksplan för sin
verksamhet. I biblioteksplanen för Karlshamns kommun 2017-2020 tas ett helhetsgrepp
på kommunal biblioteksverksamhet i Karlshamns kommun samt samverkan på regional
och nationell nivå (Bibliotekslagen 2013:801, 17 §).
Biblioteksplanen i Karlshamns kommun är utarbetad för medborgare av kulturnämnden i
samråd med representanter från förvaltningarna. Planen är antagen av kommunfullmäktige 2017-03-20 § 28 och omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i
kommunen samt åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses.
I Karlshamns kommuns biblioteksplan finns angivet att:
”Medieplanen är det styrdokument som används för att kvalitetssäkra inköp av medier
och ge en struktur för all mediehantering i kommunen. Under perioden 2017-2020 ska
medieplanen revideras till att bli ett strategiskt dokument som tar ett helhetsgrepp på
kommunens medieförsörjning. Bland annat ska en grunduppsättning av litteratur på de
mest efterfrågade språken finnas på Karlshamns stadsbibliotek eller på
lokalbiblioteken”.
Beslutsunderlag
Medieplan Karlshamns kommun 2020
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-12-04

Sida 14(22)

§ 85 Remissvar Idrottspolitiskt program 2019-2023 2019/3212
Kulturnämndens beslut
att lämna remissvar enligt förvaltningschefens förslag till svar.
Sammanfattning
Fritidsenheten har tagit fram ett förslag till fritidspolitiskt program under parollen ”Ett liv i
rörelse”. Kulturnämnden har givits möjligheten att lämna synpunkter.
Det framtagna programmet är väl genomarbetat och ambitionen att detta ska stimulera
ett liv i rörelse och ett livslångt idrottande stämmer väl med aktuell forskning som visar
på att barn/ungdomar som rör på sig också presterar bättre i skolan. Samverkan mellan
olika intressenter i kommunen är gynnsamt för denna utveckling. En meningsfull fritid
präglad av aktiviteter, oaktat om det handlar om idrottsaktiviteter eller kulturaktiviteter, är
positivt för medborgarna i kommunen. I programmet lyfts också tanken att när man
planerar för framtida satsningar i t.ex. skollokaler ska man också fundera över hur dessa
ska kunna användas av föreningslivet, vilket är ett viktigt perspektiv. Det gäller både när
det handlar om idrottsföreningar och kulturföreningar. Nämnden är genomgående positiv
till framarbetat förslag till program.
Beslutsunderlag
Förslag till Idrottspolitiskt program 2019-2023
Beslutet skickas till
Fritidsenheten
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§ 86 Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden 2020 2019/3511
Kulturnämndens beslut
att fastställa sammanträdestider för 2020 enligt förslaget.
Sammanfattning
Förslag på sammanträdestider för 2020 har tagits fram. Förslaget är att kulturnämndens
sammanträden ska äga rum följande datum, med start kl 15:
15 januari
19 februari
20 maj
16 september
21 oktober
2 december
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-29
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
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§ 87 Information
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschefen lämnar följande information:


Förändring av förvaltningsorganisationen – musikskolans förvaltningstillhörighet
Bakgrund
Musikskolan är idag en del av utbildningsförvaltningen och en del av BUSnämndens verksamhet. Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-18 att
musikskolan ska bli en del av kulturnämndens ansvarsområde från och med
2020-01-01.
Kommundirektören har under senare delen av hösten 2019 samverkat och
förberett inrättande av en kultur- och fritidsenhet inom kommunledningsförvaltningen. För den här typen av organisatoriska förändringar, som går över
förvaltningsgränser, krävs beslut i KSAU och ärendet är planerat att hanteras i
KSAU 2019-12-10.
I den utredning som genomförts gällande musikskolan, på uppdrag av BUSnämnden, har utredarna tillsammans med medarbetarna på musikskolan
resonerat kring och analyserat effekterna av en förändrad nämndstillhörighet.
Analys
Med nuvarande förvaltningsorganisation skulle alla kulturnämndens ärenden
komma att hanteras av den nyinrättade kultur- och fritidsenheten inom kommunledningsförvaltningen, förutom de frågor som gäller musikskolan. Dessa frågor
skulle utbildningsförvaltningen svara för. Detta är inte ett rimligt och effektivt
upplägg.
Som en del av motiveringen till att flytta musikskolans nämndstillhörighet
beskrivs att förändringen ger kommunens största förvaltning möjlighet att
fokusera på skollagsreglerade och obligatoriska verksamheter på ett mer
rationellt sätt. Om denna effekt ska uppnås måste även frågan om förvaltningstillhörighet för musikskolan hanteras/fullföljas.
Som en konsekvens av ovan beskrivna beslut om förändrad nämndstillhörighet
för musikskolan och inrättande av kultur- och fritidsenhet bör också beslut fattas
om att musikskolan ska bli en del av den nyinrättade kultur- och fritidsenheten.

Kultur- och bibliotekschef Maria Sköldqvist lämnar följande information:


Att bromsa men samtidigt jobba framåt är vår verklighet dvs att med minskad
budget ändå sköta vårt uppdrag är verkligen ett prov på utvecklingsarbete.
Verksamheten har inte haft någon kommunikatör under året och ingen barnbibliotekarie hösten 2019. Stor kraft har lagts på att ändå leverera ut till våra
målgrupper och bibehålla en bra arbetsmiljö.
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Kultur Karlshamn har erhållit medel till flera projekt inom både bibliotek och kultur
under året, både statliga och regionala. Det har bidragit till utveckling av
verksamheten ex ett meröppet bibliotek i Hällaryd. Genom de statliga pengarna
från Stärkta bibliotek har Kultur Karlshamn kunnat kompetensutveckla medarbetarna och getts möjlighet att lättare nå ut till målgrupper på olika sätt bl a med
en bibliotekscykel. Inför 2020 börjar ett projekt med kapprumsbibliotek på en
förskola inom projektet Språkstegen.
Kultur Karlshamn följer nu Karlshamns kommuns grafiska profil i sin utåtriktade
kommunikation, loggan med ett K är borttagen och som avsändare på affischer
och program anges bibliotek & kultur.
Konstarkivet kommer flyttas vid årsskiftet från rådhuset där utrymmet ska
användas till annan verksamhet.

Ordföranden informerar om






Barnkonventionen blir lag den 1 januari 2020, vilket innebär att alla beslut och
handlingar som rör barn ska utgå från barnkonventionen
Svensk Biblioteksförening påtalar betydelsen att det ges rätt resurser till
biblioteken
Kommunstyrelsen kommer att besluta om införande av digitala signaturer under
nästa år
Musik i Blekinge kommer att arrangera Blekinge Musikdagar i Karlshamn 16-17
oktober 2020
Kulturnämnden har fått en skrivelse ang Konsten i konsthallen.
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§ 88 Arbetsmiljö
Kulturnämndens beslut
att ta informationen till protokollet.
Sammanfattning
Skattning av upplevd arbetsmiljö är genomförd. Resultat delges i årets resultatrapport.
Som ett resultat av arbetsmiljöarbetet har nu bibliotekspersonalen tillgång till västar för
att lättare kunna bära med sig personlarm och telefon i yttre tjänst.
Rutiner för besök på Lokstallarna kommer att ses över.
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§ 89 Beslutsuppföljning december 2019 2019/125
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Redovisning av beslutsuppföljning december 2019 är sammanställd av sekreterare.
Beslutsunderlag
Beslutsuppföljning KN december 2019
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§ 90 Handlingar för kännedom december 2019 2019/171
Kulturnämndens beslut
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Handlingar för kulturnämndens kännedom under tiden 5 september – 14 november
2019.
Ärendenr:

§

Datum

Ärende

2019/158
2019/1937

20/19
21/19

2019/1936
2019/3124

22/19
23/19

2019/340
2019/2839
2019/3029

24/19
25/19
26/19

2019/3274

27/19

2019/158
2019/1169
2019/1169

28/19
29/19
30/19

2019/158

31/19

2019-09-11 FSG-protokoll 190820
2019-09-19 KS § 244 Uppföljning av motion om inrättande
av whistleblowerfunktion i Karlshamns kommun
2019-09-19 KS § 245 Förslagslåda för medarbetare
2019-09-25 Beslut om förlängning av regional kulturplan för
Blekinge 2018-2020 – att gälla t o m år 2021
2019-10-02 KF § 159 Budget 2020 med flerårsplan
2019-10-21 KS § 263 Riktlinjer för dataskydd
2019-10-22 KS § 266 Driftbidrag 2020 för Stiftelsen Skottsbergska gården i Karlshamn bevarande
2019-10-22 KS § 269 Sammanträdestider 2020 för
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott
2019-10-15 FSG-protokoll 100917
2019-11-12 KF § 186 Kommunens delårsrapport aug 2019
2019-11-12 KF § 187 Revisorernas granskning och
utlåtande av delårsrapporten
2019-11-11 FSG-protokoll 191015
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§ 91 Redovisning av delegationsbeslut december 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 5 september - 14 november 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut dec 2019

Karlshamns
kommun

PROTOKOLL
Kulturnämnden
2019-12-04

Sida 22(22)

§ 92 Ordförandens tack
Ordföranden riktar ett stort tack till nämnden och tjänstemännen för arbetet under året
och önskar en God Jul och Gott Nytt år.
Andre vice ordförande Ulla Olofsson tackar på nämndens vägnar ordföranden för ett bra
och intressant år samt önskar God Jul och Gott Nytt år.

