
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 1(20) 

 

 

Plats och tid Digitalt sammanträde via Netpublicator, klockan 15:00 – 17:20 

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) 

Tjänstgörande 
ersättare 
 

 
Sara Helgefalk (M) 

 ersätter 
Ulla Olofsson (M) 

 

    

Närvarande  
Ersättare 

Thomas Johansson (S) 
Anna Atmander (MP) 
Ulrika Berggren (SD) 
Anette Darlén (S) 
Britt Kilsäter (M) 
Robert Sandelin (S) 
 
  

Övriga Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Rosita Wendell, sekreterare 
Marie Nilsson, controller § 3-4 
Susanne Johnsson, bibliotekschef § 5-7 
Simon Berg, kultursamordnare § 8 
Fredrik Gustafsson, musikskolechef § 9 

 

Paragrafer 1 -15  

Utses att justera Laila Johansson (KD) 

Justeringsdatum  2021-02-22 

   
Sekreterare Rosita Wendell  
   
   
Ordförande Digitalt signerad  
 Lena Sandgren  
   
Justerande Digitalt signerad 

Laila Johansson 
 
 

 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 2(20) 

 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2021-02-17 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-02-23 

Tillkännages t.o.m.: 2021-03-17 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 3(20) 

 

Innehållsförteckning 
 
§ 1 Val av justerare ......................................................................................................................4 

§ 2 Fastställande av dagordning ..................................................................................................5 

§ 3 Resultatrapport Kulturnämnd 2020 2019/2795 ......................................................................6 

§ 4 Verksamhetsplan och internbudget kulturnämnden 2021 2020/1909 ...................................8 

§ 5 Uppdatering avtal Meröppet 2021/371 ................................................................................10 

§ 6 Öppettider bibliotek 2021/372 ..............................................................................................11 

§ 7 Bidrag Studieförbunden 2021 2021/353 ..............................................................................12 

§ 8 Konstinköp 2020 till Karlshamns kommuns konstsamling 2021/208 ...................................13 

§ 9 Information om musikskolan 2021/352 ................................................................................14 

§ 10 Regionteaterns verksamhet i Karlshamn 2020/2549 .........................................................15 

§ 11 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen om offentlig konst på elskåp 
2020/3197 .............................................................................................................................16 

§ 12 Information .........................................................................................................................17 

§ 13 Beslutsuppföljning februari 2021 2021/384 .......................................................................18 

§ 14 Redovisning av delegationsbeslut februari 2021 2021/382 ...............................................19 

§ 15 Handlingar för kännedom februari 2021 2021/383 ............................................................20 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 4(20) 

 

§ 1 Val av justerare  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Laila Johansson (KD) att justera protokollet, 
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§ 2 Fastställande av dagordning  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 3 Resultatrapport Kulturnämnd 2020 2019/2795 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport enligt förvaltningens förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnderna ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 
2020-01-01 – 2020-12-31 i en resultatrapport/bokslut. Fokus i redovisningen ska ligga 
på analys av resultatet under perioden. En bedömning av måluppfyllelsen gällande 
kommunfullmäktiges inriktningsmål och en framtidsbedömning ska också göras. I 
resultatrapport för 2020 redovisas även uppföljning av intern kontroll.  
 
Bibliotek & Kultur och Musikskolan har följt nämndens verksamhetsplan och rådande 
styrdokument inom beslutad budgetram. Den pågående pandemin har påverkat 
verksamheterna som har följt rekommenderade riktlinjer och gjort nödvändiga 
anpassningar såsom digitala alternativ.  
 
Verksamheterna har sökt och tilldelats projektmedel till både regionala och statliga 
projekt, som har gett möjlighet att arbeta med utveckling, kvalitetshöjning och 
samverkan inom bibliotek, allmänkultur, konst och musikskola.  
 
Utvecklingen av föreningshuset Lokstallarna har varit ett prioriterat område. 
 
Stadsbibliotekets lokaler är en begränsande faktor då det bland annat saknas yta för att 
kunna bedriva verksamheten. 
 
Musikskolan har behov av ändamålsenliga lokaler. 
 
Vad gäller det ekonomiska utfallet så har nämnden arbetat aktivt under 2020 med en 
effektiv och kvalitativ organisation, inom givna ramar och förutsättningar.  
 
Den pandemi som nådde Sverige i mars 2020 har gjort att den ekonomiska utvecklingen 
varit mycket osäker globalt, regionalt och lokalt. Nämndens verksamhet har påverkats 
när det gäller intäktssidan och även kostnadssidan i form av sjukskrivningar, direkt eller 
indirekt, kopplade till pandemin.  
 
Vid utgången av december månad redovisar nämnden en positiv avvikelse mot budget 
om 652 tkr. Överskottet härrör från dansscenen vid Lokstallarna, minskade 
sjuklönekostnader och en delvis vakant chefstjänst inom musikskolan, ökade statsbidrag 
för kulturverksamhet, samt ersättning för sjuklönekostnader till följd av covid-19.  
 
Nämnden har i stort sett förbrukat hela investeringsanslaget. Överskott har dock 
uppstått avseende inventarier Lokstallarna då verksamheten avstannat under året till 
följd av covid-19. Ett mindre överskott avseende IT har även uppstått då IT-avdelningen 
delvis betalat för inköpt utrustning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultatrapport Kulturnämnd 2020 
Bilaga 1 – resultat per verksamhet Dec 
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Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Ekonomikontoret 
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§ 4 Verksamhetsplan och internbudget kulturnämnden 2021 2020/1909 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att nämnden antar verksamhetsplan och internbudget för Kulturnämnden 2021 med 
följande tillägg 
 

- Musikskolan, en separat rad gällande ledning för musikskolan läggs till 
- Fondmedel, 10 000 kronor flyttas över från kontot till förfogande 
- Övriga kostnader, specificeras och redovisas vid nästa sammanträde 

 
och därmed beslutar 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för bemanning bibliotek 
motsvarande 825 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för bemanning 
föräldraledig bibliotekspersonal motsvarande 300 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för bemanning kultur 
motsvarande 300 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget  
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för bemanning 
Musikskolan motsvarande 280 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget  
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för skaparverksamhet 
motsvarande 180 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för Möllegårdens 
skolmuseum motsvarande 20 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för Östersjöfestivalen  
motsvarande 25 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader för programverksamhet 
vuxen motsvarande 200 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget 
 
att i enlighet med ”KN åtgärder budget 2021” minska kostnader genom generella 
anpassningar motsvarande 100 tkr, med utgång ifrån 2020 års budget 
 
att utreda framtida lokalisering av Stadsbibliotek, lokalbibliotek och Musikskolan 
 
Sammanfattning 
 
För att hantera det effektiviseringsuppdrag som Kommunfullmäktige givit Kulturnämnden 
inför 2021 i beslut om rambudget måste åtgärder i verksamheterna motsvarande 2 230 
tkr genomföras under budgetåret 2021. Förslag har tagits fram på möjliga åtgärder, ”KN 
åtgärder budget 2021”  
 
Kulturnämndens verksamheter utvecklas fortlöpande inom kärnområdena. Det handlar 
exempelvis om folkbildningsuppdraget, frågor kring jämställdhet och mångfald, 
tillgänglighet, delaktighet och inflytande samt digitalisering.  
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Barn och unga är en prioriterad målgrupp. 
 
Verksamheterna söker projektmedel till både regionala och statliga projekt som ger 
möjlighet att utveckla verksamheterna trots minskad budgetram under 2021. 
 
Genom mediesamarbete med Ronneby, Olofström och Sölvesborg ges medborgarna 
ökad tillgång till medier. Karlshamn är värdkommun för samarbetet. Under 2021 
fortsätter arbetet för en gemensam webbportal och gemensam marknadsföring av 
bibliotekskatalogen. 
 
Utvecklingen av föreningshuset Lokstallarna är fortsatt ett prioriterat område  
Musikskolans fokuserar på ökad tillgänglighet och ett breddat utbud.                 
Stadsbiblioteket är fortsatt lokaliserat i Citygallerian och har ett kvarstående behov av 
utökad yta. 
 
Utredning/analys av framtida lokalbehov för verksamhetens lokalbibliotek och 
Musikskolan är fortsatt ett prioriterat område för 2021 och framåt. 
 
Kulturnämndens verksamheter påverkas av pågående pandemi. Detta gör det möjligt att 
göra tillfälliga anpassningar inom bemanning, programverksamhet, generella 
besparingar mm. 
 
Beslutsunderlag 
 
Verksamhetsplan och internbudget 2021 
”KN åtgärder budget 2021” 
Detaljbudget 210211 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Controller Marie Nilsson 
Ekonomikontoret 
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§ 5 Uppdatering avtal Meröppet 2021/371 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna föreslagna uppdaterade avtal för meröppetlåntagare, uppdaterade avtal 
börjar gälla från och med 2021-03-01 
 
att godkänna föreslagna uppdaterade foldrar för meröppetlåntagare, uppdaterade 
foldrar börjar gälla från och med 2021-03-01 
 
Sammanfattning 
 
Verksamheten föreslår uppdatering av avtal och folder för meröppetlåntagare för att 
förbättra säkerheten i lokalerna för både låntagare och personal. 
 
Meröppet främjar läsande, tillgång till kultur, studier, demokrati, föreningsliv mm genom 
att tillgången till biblioteken väsentligt utökas. Meröppet har möjliggjorts av införandet 
RFID (chipping, besöksräkning och larmbågar). Kopplat till införandet av uppdaterat 
avtal kommer Meröppet att marknadsföras lokalt och avtalstecknande med 
informationssamtal att ske. 
 
Beslutsunderlag 
 
Förslag på uppdaterat avtal Meröppet Hällaryd 
Förslag på uppdaterat avtal Meröppet Stenbacka 
Förslag på uppdaterat avtal Meröppet Svängsta 
Förslag på uppdaterad folder Meröppet Hällaryd 
Förslag på uppdaterad folder Meröppet Stenbacka 
Förslag på uppdaterad folder Meröppet Svängsta 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Sköldqvist, Kultur och fritidschef  
Susanne Johnsson, Bibliotekschef  
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§ 6 Öppettider bibliotek 2021/372 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att nämnden beslutar om ändrade öppettider på Karlshamns folkbibliotek. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har fått en ramminskning med 2.230 tkr för budgetåret 2021. Förslag har 
tagits fram på åtgärder, ”KN åtgärder budget 2021”. Verksamheten har sökt och erhållit 
statliga projektmedel till biblioteksutveckling. Biblioteksverksamheten ska finnas 
tillgänglig för alla och vara anpassad till användarnas behov.  Genom att minska de 
bemannade öppettiderna med en dag per lokalbibliotek frigörs tid för 
bibliotekspersonalen att arbeta i de olika projekten samt att förstärka bemanningen i 
informationsdiskarna på Stadsbiblioteket 
 
Beslutsunderlag 
 
Bemannade öppettider per helår på Karlshamns folkbibliotek  
KN åtgärder budget 2021 
Verksamhetsplan och internbudget 2021  
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
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§ 7 Bidrag Studieförbunden 2021 2021/353 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för fördelning av kommunalt 
verksamhetsbidrag år 2021 utan istället återanvända 2019 års statistik 
  
att överlämna kulturnämndens beslut till kommunfullmäktige för fastställelse 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2008-08-21, § 56, att fastställa normer för bidrag till 
studieförbunden i Karlshamns kommun. I beslutet anges syftet med bidrag till 
studieförbunden, vilka formella krav som gäller för att erhålla bidrag samt bidragsformer 
(grundbidrag och verksamhetsbidrag). 
 
Studieförbunden har påverkats av den pågående coronapandemin och har därmed haft 
begränsade förutsättningar att bedriva verksamhet under 2020. Folkbildningsrådet har 
tidigare lämnat besked om att inte låta 2020 års verksamhetsvolymer ligga till grund för 
fördelning av statsbidrag till studieförbund under kommande år. 
 
Huvuddelen av studieförbundens folkbildning sker normalt genom fysiska möten mellan 
människor. Under den pågående pandemin kan fysiska träffar endast genomföras efter 
en noggrann prövning enligt Folkhälsomyndighetens riskbedömningsmall och 
myndigheters råd och anvisningar. Digitala träffar kan vara svårt att genomföra för 
studieförbunden. 
 
Studieförbunden som så många andra sektorer ser ett betydande tapp i inkomster av 
deltagaravgifter, samtidigt som fasta kostnader för personal, lokaler och organisationen i 
övrigt finns kvar. Lokala föreningar som samverkar med studieförbund kring 
verksamheter som ställs in kan också råka ut för stora ekonomiska problem. 
 
För studieförbunden är detta beslut av avgörande betydelse. 
Framför allt vill studieförbunden vara en stark aktör när både individer och samhället ska 
återhämta sig efter pandemin. 
 
Beslutsunderlag 
 
Bidragsregler för de lokala studieförbunden i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 13(20) 

 

§ 8 Konstinköp 2020 till Karlshamns kommuns konstsamling 2021/208 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Konstinköp 2020 till Karlshamns kommun redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Konstinköp 2020 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Simon Berg 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 14(20) 

 

§ 9 Information om musikskolan 2021/352 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Musikskolan har under vårterminen genomgått stora förändringar kopplat till den ökade 
smittspridningen i samhället. Orkestrar, ensembler och körer är fortsatt nedstängda. 
Sedan årsskiftet genomförs all övrig undervisning digitalt på distans. All personal 
uppmuntras till hemarbete där endast ett fåtal musiklärare bedriver sin undervisning 
digitalt i musikskolans lokaler. Länets kultur-/musikskolechefer utvecklar sitt samarbete 
och verkar för att på sikt kunna genomföra regionala samarbetsprojekt i form av 
bidragsansökningar, kompetensförsörjning, länsorkestrar mm.  
 
På sportlovet drar Karlshamns musikskola sitt strå till stacken för alla skollediga 
ungdomar på högstadiet och gymnasiet genom att arrangera en 3-dagars distanskurs i 
musikproduktion. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 
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§ 10 Regionteaterns verksamhet i Karlshamn 2020/2549 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge kultur- och fritidschefen uppdraget att utifrån avsiktsförklaringen inleda 
diskussioner med Regionteatern Blekinge Kronoberg och Region Blekinge med målet 
att ta fram ett underlag på ett framåtsyftande långsiktigt avtal för samarbetet. 
 
Sammanfattning 
 
En avsiktsförklaring är tecknad mellan Karlshamns kommun (kommunen) och 
Regionteatern Blekinge-Kronoberg (regionteatern) med syfte att etablera en närvaro i 
form av en dansscen i Lokstallarna. 
 
Utifrån avsiktsförklaringen har kommunen utrett lokalernas utvecklingsbarhet där 
utgångspunkten för uppdraget har varit att föreningslivet skall värnas samt att 
regionteatern ska kunna bedriva verksamhet i lokalerna. Utredningen har tagits fram för 
att användas på en övergripande nivå och en utgångspunkt har varit att samtliga 
berörda aktörers behov ska synliggöras. 
 
Utredningens slutsatser har presenterats för Kulturnämnden december 2020 och beslut 
om fortsättning är ännu inte fattat. Förslagen innebär investeringar och kommunen har 
inlett en dialog med Region Blekinge om finansiering på lång och kort sikt. 
När och om det blir en lokalförändring i Lokstallarna går inte att säga i nuläget men både 
föreningslivet, Regionteatern och Region Blekinge har en viktig roll i det fortsatta arbetet 
.  
Det finns ett behov av att reglera förutsättningarna för Regionteaterns verksamhet, 
varför Kultur- och Fritidschefen bör få i uppdrag att påbörja diskussioner kring ett avtal 
om hur detta ska ske både i närtid och på längre sikt med utgångspunkt i 
avsiktsförklaringen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Avsiktsförklaring 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 16(20) 

 

§ 11 Nämndinitiativ från Karlshamnsoppositionen om offentlig konst på elskåp 
2020/3197 

 
Kulturnämndens beslut 
 
att remittera nämndinitiativet till förvaltningen med uppdrag att utreda förslaget och 
återrapportera till kulturnämnden på sammanträdet 2021-03-17. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2020-12-02 inkom Karlshamnsoppositionen genom 
Ulla Olofsson (M), Cecilia Holmberg (M) och Laila Johansson (KD) med ett 
nämndinitiativ gällande offentlig konst på elskåp.  
 
Nämnden beslutade att överlämna förslaget till nästkommande presidiemöte för 
diskussion om hur initiativet bör behandlas, mot bakgrund av förvaltningens beredning. 
 
Beslutsunderlag 
 
Nämndinitiativ gällande offentlig konst på elskåp 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschefen 
Kultur- och fritidschefen 
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§ 12 Information  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 

 Lämnar en kort lägesrapport med anledning av Covid -19 
 Informerar om att processen gällande uppdraget från kommunstyrelsen att 

minska antalet anställda har startats 
 
Kultur- och fritidschefen informerar om 

 Visst öppethållande kan hållas på biblioteken enligt Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Vilket innebär att viss service, bokutlämning, beställning av 
böcker, take away, boka tid för att låna dator och kopiera kan upprätthållas samt 
boklådor till förskolor. För varje lokal gör verksamhetsansvarig en riskbedömning 
som lämnas till Krisledningsnämnden för ev beslut. Arbete med att skapa 
förutsättningar för att öppna upp lokalerna fortgår 

 Berättarkraft genomförs digitalt 6-13 mars 2021 
 Planering för Kulturnatt 2021, ev digitalt pågår 
 Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025 är ute på remiss. 
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§ 13 Beslutsuppföljning februari 2021 2021/384 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning februari 2021 är sammanställd av sekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning KN febr 2021. 
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§ 14 Redovisning av delegationsbeslut februari 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. 
 
Härmed anmäls beslut fattade under tiden 12 november 2020 – 26 januari 2021, 
 
Beslutsunderlag 
 
Redovisning av delegationsbeslut februari 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-02-17 

Sida 20(20) 

 

§ 15 Handlingar för kännedom februari 2021 2021/383 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom 19 november 2020 – 26 januari 2021 
redovisas enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom februari 2021. 
 
 
 
 
 


