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Plats och tid Rådhussalen samt Zoom, klockan 15:00 – 15:45 

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

Närvarande 
ersättare 

Thomas Johansson (S), Sara Helgefalk (M), Anna Atmander (MP), 
Ulrika Berggren (SD), Britt Kilsäter (M) och Mattias Stiernerbielke (L) 

 

 

Övriga Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör  
Anna Sunnetoft, kommunsekreterare 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan 
Pernilla Ekvall Liljekvist, kultursamordnare 
 
 

 

 

Paragrafer 49-54  

Utses att justera Mona Wettergren (SD) 

Justeringsdatum  2021-06-30 

   
Sekreterare Anna Sunnetoft  
   
   
Ordförande Digital signatur  
 Lena Sandgren  
   
Justerande Digital signatur  
 

                              Mona Wettergren 
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Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2021-06-30 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-30 

Tillkännages t.o.m.: 2021-07-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 
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§ 49 Val av justerare  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Mona Wettergren (SD) att justera protokollet. 
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§ 50 Fastställande av dagordning  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 51 Ersätta avtal för arbete och välfärd i citygallerian med avtal för biblioteket 

2021/1555 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden lämnar nedanstående yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott, 
 
att driftbudget och investeringsbudget gällande bibliotek i Citygallerian inte ryms inom 
kulturnämndens budget, samt 
 
att kulturnämnden ansvarar för planeringen av verksamhetsinnehållet i lokalerna i 
Citygallerian.  
 
Sammanfattning 
 
Kommunstyrelsen beslutade 8 juni att utifrån bifogat underlag som på sikt skulle minska 
kostnaderna för kommunen i sin helhet delegera till kommunstyrelsens arbetsutskott att 
fatta beslut i ärendet. Då det avser kulturnämndens verksamhetsområde ska nämnden 
höras innan beslut tas för att säkerställa att biblioteksverksamhetens långsiktiga behov 
av multisal och arbetsutrymmen för personalen kvarstår. 
 
I kulturnämndens verksamhetsplan beslutad i februari 2021 lyfts detta som en prioriterad 
fråga men nämnden bör hantera frågan på nytt inför slutligt beslut. 
 
Stadsbiblioteket flyttade 2015 in i Citygallerian för att göra plats åt Försäkringskassan 
som behövde nya lokaler. Tanken var att detta var en tillfällig lösning då det fanns 
planer på ett kultur-och bibliotekshus på Östra Piren. Planerna på ett kultur-och 
bibliotekshus skrinlades 2018.  
 
Bibliotekets placering har debatterats och det är framför allt alternativen Citygallerian 
och etapp 5 på Östra Piren, som Karlshamnsfastigheter nu bygger, som har varit 
alternativen. Våren 2020 meddelade koalitionen att biblioteket ska vara kvar i 
Citygallerian. Efter detta har arbete pågått med att få ändamålsenliga lokaler för 
biblioteket i Citygallerian.  
 
Stadsbiblioteket har ett fortsatt behov av utökad yta. Plats saknas för personal-
utrymmen, konstförråd och multisal för bland annat klassbesök, kultur-evenemang, 
författarträffar, lokalutställningar.  
 
Ny kultur- och fritidsavdelning bildades 2020, gemensamma kontorslokaler är önskvärt i 
anslutning till stadsbiblioteket. 
 
Sommaren 2020 tecknades ett avtal om utökning av bibliotekets yta i Citygallerian med 
250 kvm vilket gör att biblioteket idag har en yta på 1597 kvm i Citygallerian till en 
kostnad om 2 500 tkr/år. 
 
Då Karlshamns kommun inte är i behov av den sedan tidigare inhyrda lokalen om drygt 
1000 kvm har diskussion förts med fastighetsägaren för att hitta en lösning som båda 
parter kan nöja sig med. Lösningen är 1 400 tkr lägre i kostnad än om ursprunglig plan 
genomförts med att hyra lokalen för arbete och välfärd samt att låta biblioteket behålla 
nuvarande lokaler. 
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Genom utökning och ombyggnad av ytor i Citygallerian ges förutsättningar för 
Karlshamns kommun att bedriva en modern och relevant bibliotek- och kultur-
verksamhet. 

 
 Utökning av yta på plan tre med cirka 350 kvm, sker under 2021. 

 Ombyggnation av delar av befintlig yta på plan 3, sker under 2021. 

 Utökning av yta på plan 4 med cirka 450 kvm, sker när plan 4 är färdigt, 
preliminärt 2024. 

 Minskning av yta på plan 3, kontorslandskap och personalrum med 112 kvm, 
sker när plan 4 är färdigt, preliminärt 2024. 

 Om hyresavtal tecknas enligt ovanstående avslutas hyresavtalet från 2016 med 
nummer 1-18-401. 

Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-22 
Protokollsutdrag KS § 144/2021 Ersätta avtal för arbete och välfärd i Citygallerian med 
avtal för biblioteket 
Driftbudget och investeringsbudget bibliotek Citygallerian 2021-05-20 
Hyresavtal Citygallerian åt omsorgsnämnden 1-18-401 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 52 Yttrande från kulturnämnden över ny detaljplan för Guö 1:31, Åryd 2021/1694 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att anta nedan yttrande som kulturnämndens eget och översända detsamma till 
byggnadsnämnden. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag till detaljplan för Guö 1:31 har tagits fram. Syftet med detaljplaneläggningen 
är att skapa förutsättning för uppförande av ny bebyggelse för bostäder, hotell och 
kontor och att planlägga för bostäder, hotell och kontor i den befintliga 
värdshusbyggnaden. 
 
Planområdet omfattar fastigheten Guö 1:31 där byggnaden som inrymt Guö Värdshus är 
belägen. Befintlig värdshusbyggnad är av kulturhistoriskt värde och ska bevaras och 
restaureras för att i viss mån återfå ursprungligt utseende. Frågor som berör 
värdshusets utformning hanteras även i bygglovsskedet för att säkerhetsställa 
värdshusbyggnadens återställande och framtida skydd. 
 
Nybyggnationen ersätter i stort befintliga flygelbyggnader och annex. Även parkområdet 
och trädgården med stora träd och stenblock ska skyddas. En gångväg ska anläggas 
från Guövägen ner till strandområdet och ger större allmän tillgänglighet till 
strandområdet än idag. Möjligheten för nya bostäder och/eller viss hotellverksamhet i 
attraktivt havsnära område i Åryd ger möjlighet för utveckling, utökad service och en 
levande landsbygd. 
 
Kulturnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över planen mellan den 7 juni – 2 juli 
2021.   
 
Yttrande 
 
Kulturnämnden har inget att erinra rörande förslag till detaljplan för Guö 1:31.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-22 
Samråd om ny detaljplan för Guö 1:31, Åryd, Karlshamn kommun, Blekinge län 
Information från byggnadsnämnden_Guö 
Plankarta 
Planbeskrivning 
 
Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
 
 

http://ephorte.karlshamn.se/ephorte5web/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewDB&DL_JPID_JP=686977&DB_DOKID=871517
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§ 53 Yttrande över remiss Vissa statliga insatser på musikområdet 2021/1400 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att inte lämna några synpunkter rörande förslaget ”Vissa statliga insatser på 
musikområdet. 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun är remissinstans och har möjlighet att lämna synpunkter på 
förslaget ”Vissa statliga insatser på musikområdet”. Verksamheten har gått igenom 
underlaget och gör bedömningen att kulturnämnden inte har några synpunkter att 
lämna. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse daterad 23 juni 2021 
Missiv Remissinstanser Ds Musik 
Vissa statliga insatser på Musikområdet Ds Ku2021-01113 
 
Beslutet skickas till 
 
Musikskolechef Fredrik Gustafsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 54 Redovisning av delegationsbeslut kulturnämnden juni 2021 2021/382 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
  
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 21 
oktober 2020 § 68. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft.  
För perioden 2021-05-19 – 2021-06-22 redovisas beslut enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-06-22 
Delegationsbeslut arrangemangsbidrag juni 2021 
Rapport delegationsbeslut KN 2021-05-19 - 2021-06-22 
 
 
 


