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§ 16 Val av justerare  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Claes Jansson (MP) att justera protokollet. 
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§ 17 Fastställande av dagordning  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 18 Information idrottshall/bibliotek vid Mörrums nya skola. 2019/3182 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade 2018, § 32 Hållbar samhällsplanering. ”Då större förändringar 
av skolbyggnaderna kommer att ske i Hällaryd och Mörrum är det lämpligt att samtidigt 
utreda möjligheten att, på samma sätt som i Asarum, integrera lokalbiblioteken i 
skolbyggnaderna. Det är därför angeläget att ta med lokalbiblioteken i 
förprojektering/förstudie av kommande skolprojekt. Vilket sedan ger nämnden ett 
underlag att ta ställning till.” 
 
När beslut togs om ny skola i Mörrum hösten 2018 togs inte beslut om nytt lokalbibliotek 
och idrottshall/gymnastiksal, men de är upphandlade i samma partneringupphandling. 
Anledningen var att det inte gick att bygga båda projekteten samtidigt då ordinarie 
verksamhet pågår och möjlighet att klara det inom kommunens investeringsram inte 
fanns. 
 
Under hösten 2020 har en förstudie genomförts med kultur- och fritidsavdelningen där 
man tittat på vad det innebär att inrymma ett lokalbibliotek om beslut tas att bygga en ny 
idrottshall på Mörrums skola. Vad gäller storleken på lokalbibliotek, har utgångspunkten 
varit lokalbiblioteket i Svängsta, som är fungerande och yteffektivt.  
 
Kostnaden i förkalkyl hamnar på ca 10 miljoner kr extra för att bygga ett bibliotek, vilket 
ger en ökad driftkostnad på ca 500 tkr per år, när nuvarande lokalbibliotek i Mörrum 
läggs ner. 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef Ulrika Nordén Johansson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Projektledare William Lavesson 
Förvaltningschef utbildning Tomas Ringberg 
Fastighetschef Magnus Persson 
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§ 19 Resultatrapport kulturnämnden februari 2021 2021/364 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna resultatrapport februari 2021. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnderna ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 
2021-01-01 – 2021-02-28 i en ekonomirapport. Fokus i redovisningen ska ligga på 
analys av resultatet under perioden.  
 
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 februari månad redovisar kulturnämnden ett överskott om 352 tkr, där 
190 tkr avser nämndens egna medel till förfogande samt 10 tkr avseende medel för 
musik- och teaterfond. Resterande 152 tkr härrör främst från personalkostnader i form 
av sjukskrivningar. Med nuvarande förutsättningar prognostiserar nämnden en negativ 
avvikelse om -94 tkr vid årets utgång på grund av att en besparingsåtgärd befaras att 
inte uppnå fullt så stor delårseffekt som först beräknades.  
 
Nämnden har tidigare önskat en muntlig redovisning av vad övriga kostnader står för i 
den ekonomiska redovisningen. Övriga kostnader består av drift av nämndens 
verksamheter såsom kopiatorer, köp av noter och undervisningsmaterial inom 
musikskolan och programkostnader vid arrangemang mm. I övriga kostnader ingår ej 
personalkostnader och lokalhyror.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
Ekonomirapport Kulturnämnd 2021 (feb) 
Bilaga 1 - resultat per verksamhet FEB 
Bilaga 2 - besparingsuppföljning FEB 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Marie Nilsson, controller 
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§ 20 Information musikskolan mars 2021 2021/352 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet.  
 
Sammanfattning 
 
Majoriteten av musikskolans undervisning sker fortfarande på distans även om ett fåtal 
av pedagogerna helt eller delvis har börjat med närundervisning. Eftersom inga fysiska 
konserter kan genomföras har musikskolans närvaro i sociala medier ökat.  
 
Under vecka 10 genomfördes en inspelningsvecka där träblåselever framförde 
Melodifestivallåtar som publicerades på Instagram och Facebook. Inspelningsvecka har 
också genomförts under vecka 12, då stod brasseleverna i fokus. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-16 
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§ 21 Undersökning av möjligheter för offentlig konst på elskåp 2020/3197 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschef Daniel Wäppling i uppdrag att undersöka möjligheter att 
finansiera projektet med hjälp av sponsorer. Återrapportering till nämnden ska ske vid 
sammanträdet 2021-05-26.  
 
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 vid sammanträdet 2021-02-17 att remittera nämndinitiativet till 
förvaltningen med uppdrag att utreda förslaget och återrapportera till kulturnämnden på 
sammanträdet 2021-03-17.  
 
Kultursamordnare Simon Berg har gjort en undersökning av vilka möjligheter det finns 
för att ha konst på elskåp i Karlshamn kommun.  
 
Karlshamn Energi AB (KEAB) har gett klartecken. KEAB och kultursamordnare Simon 
Berg kan tillsammans välja ut lämpliga skåp i samråd med stadsbyggnadsavdelningen. 
För det behövs inget bygglov. Förslag till förenklad projektplan finns framtagen. 
 
Sammanfattningsvis finns det möjlighet att projektet kan komma att startas upp om 
Karlshamns kommun får sponsring. Som det ser ut idag så kan inte kommunen bidra 
med medel för projektet på grund av sparkrav. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
Nämndinitiativ till kulturnämnden ang. offentlig konst på elskåp 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
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§ 22 Information gällande investeringsmedel för restaurering av konstverket 

Solkatt 2020/1459 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge förvaltningschef Daniel Wäppling i uppdrag att kontakta konstnären för att 
undersöka möjliga alternativ till borttagning av konstverket Solkatt. 
 
Sammanfattning 
 
”Solkatt” (konstnärer; Mikael Richter/Karen Froede) stod färdigt 2014 i samband med 
nybyggnationen av Stenbackanavet, Asarum. Vid inventering 2018 samt besiktning 
2019 upptäcktes behovet av en omfattande restaurering.  
 
2020-10-20 avslog kommunstyrelsen kulturnämndens hemställan 
om att få ett tillskott i sin investeringsbudget för 2020 med uppskattningsvis  
130 tkr (exklusive moms) för att kunna åtgärda det offentliga verket ”Solkatt” så att det 
återgår till sitt ursprungliga skick. Kommunstyrelsen  
hänvisar till att restaureringen av Solkatt är en kostnad som ska tas ur  
driftbudgeten.  
 
Grundförutsättningen är att restaureringar och borttagande av verk aldrig ska tas från 
investeringsbudgeten, utan ska hanteras av driften. 
 
Även en borttagning och förvaring av verket betyder en kostnad. 
 
Kultursamordnare Simon Berg har varit i kontakt med fastighetsverksamheten och fått 
information om att borttagning av verket kostar ca 6.000 kr. 
 
En annan idé är att låta ta bort belysningen i verket, i samråd med konstnären, om det 
inte finns möjlighet att bekosta en bortforsling. 
 
Även om bortforsling planeras bör konstnären kontaktas för diskussion om en alternativ 
lösning till bortforsling. 
 
Enligt beslut 2018-05-30 KN § 43, ska medel avsättas för skötsel av offentlig konst 
samt att förvaltningschefen får i uppdrag att lösa frågan om finansiering  
med berörda nämnder. Arbetet med frågor kring finansiering fortskrider. 
 
Kultursamordnare Simon Berg meddelar att verket är i akut behov av en betydande 
restaurering. Kan inte detta ske bör det starkt övervägas att verket tas bort då det på 
grund av nuvarande skick inte är förenligt med ursprungliga uttrycket. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
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§ 23 Avrapportering gällande skötselplan för konstverk samt historiska och 

kulturella objekt 2016/4021 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet och avsluta ärendet. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnden beslutade 2018 att uppdra åt förvaltningschefen att lösa frågan om 
finansiering av skötsel av offentlig konst. Frågan har rapporterats löpande till nämnden 
där dåvarande förvaltningschefer konstaterat att kommunfullmäktige valt att inte avsätta 
medel till detta. 
  
Budgetbeslutet i november 2020 om ramarna 2021 innebar även denna gång att inga 
medel tilldelats för skötsel av konst. Kulturnämnden har möjlighet och mandat att 
besluta om att avsätta medel inom sin tilldelade ram vilket dock inte skett tidigare och 
inte heller skett 2021. 
 
Förvaltningschefen/kommundirektören har inte mandat att omfördela medel mellan 
nämnder varför politiska beslut i kommunfullmäktige krävs för att tillföra kulturnämnden 
eller annan nämnd medel utöver beslutad ram för att sköta offentlig konst. Då sådana 
politiska beslut inte synes aktuella för närvarande bör ärendet kunna avslutas och 
återupptas genom en politisk viljeinriktning i samband med framtida beslut i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-03-31 

Sida 12(20) 

 
 
§ 24 Remissvar Regional Kulturplan för Blekinge 2022-2025 2021/209 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att besluta enligt förslaget från Bibliotek & Kultur samt Musikskolan om ändringar och 
tillägg i kulturplanen. 
 
Sammanfattning 
 
Kultur- och bildningsnämnden i Region Blekinge har beslutat att skicka ut en 
remissversion av Regional kulturplan för Blekinge 2022–2025 till bland annat Blekinges 
kommuner. Utskicket innebär en möjlighet att lämna synpunkter på remissen.  
Remisstiden sträcker sig mellan 14 januari – 14 april 2021. Den slutgiltiga versionen av 
Regional kulturplan för Blekinge beslutas av Regionfullmäktige den  
22 september 2021 för att därefter skickas till Statens kulturråd, som en del av underlag 
för statligt bidrag till regional kulturverksamhet i Blekinge. 
 
Den regionala kulturplanen är en del av den så kallade Kultursamverkansmodellen, 
som innebär att regeringen har gett regionerna i uppdrag att fördela vissa statsbidrag till 
regional kulturverksamhet, enligt förordning 2010:2012. Som ett underlag för fördelning 
av de statliga bidragen tas en regional kulturplan fram. Kultursamverkansmodellen är 
tänkt att ge ökade möjligheter till regionala prioriteringar och variationer samt att bidra till 
att de nationella kulturpolitiska målen uppnås. Region Blekinge har under 2020 arbetat 
fram en remissversion till Regional kulturplan för Blekinge efter samverkan med 
Blekinges kommuner och i samråd med kulturskapare och civilsamhället. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-04 
Remissversion Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025 
Inbjudan från Region Blekinge att lämna synpunkter på remissen Regional kulturplan för 
Blekinge 2022-2025 
 
Beslutet skickas till 
 
Kultur- och bildningsnämnden i Region Blekinge 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare 
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§ 25 Karlshamns Musik- och Teaterfond - Kulturstipendium för unga år 2021 

2021/812 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att göra ett tillägg och förtydligande i stadgarna för Kulturstipendium för unga i  
§ 1; Stipendiet kan sökas av personer från det året hen fyller 20 år till och med året hen 
fyller 30 år. 
 
att ändra i stadgarna för Kulturstipendium för unga i § 5; Stipendiet överlämnas i första 
hand under Östersjöfestivalen, alternativt vid annat lämpligt tillfälle. Stipendiaten 
förväntas medverka. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturstipendiet delas ut till ungdomar som är i åldern 20-30 år, med anknytning till 
Karlshamns kommun. De ska ha utmärkt eller utbildat sig inom scenkonstens område 
som exempel teater, revy, dans, musik, sång, scenografi, ljud- och/eller ljussättning eller 
andra jämställda områden. 
 
Stipendiebeloppet är 10 000 kronor och syftet med stipendiet är att uppmuntra till fortsatt 
engagemang inom kulturens område till exempel genom utbildning. 
 
Ansökan om stipendium ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 maj. 
 
Stipendiaten utses av ordförande och vice ordförande från kulturnämnden samt Bibliotek 
& Kultur Karlshamn och överlämnas under Östersjöfestivalen, vecka 29.  
 
På grund av inställd Östersjöfestival 2020 och 2021, finns det behov av att ändra tillfället 
för stipendieutdelningen i befintliga stadgar. 
 
Befintliga stadgar – Kulturnämnden 2007-03-08 §19: 
 
§ 1  
Kulturstipendiet tilldelas yngre sökande i en ålder av 20-30 år, med anknytning till 
Karlshamns kommun, som utmärker eller utbildar sig inom scenkonstens område. 
Exempel är områdena teater, revy, dans, musik, sång, scenografi, ljud- och/eller 
ljussättning eller andra jämställda områden. Syftet med stipendiet är att uppmuntra till 
fortsatt engagemang inom kulturens område, t ex genom utbildning.  
 
§ 2 Stipendiet delas ut med början 2007 under förutsättning, att medel inom fonden är 
tillräckliga för stipendieutdelning.  
 
§ 3 Ansökan om stipendium skall göras hos kulturnämnden med handlingar och 
referenser, som visar på den sökandes färdigheter inom kulturområdet. Ansökan om 
stipendium skall vara kulturnämnden tillhanda senast den 15 maj aktuellt år. 
Kulturnämnden ansvarar för att möjligheten att söka stipendium annonseras på 
kommunens hemsida eller på andra lämpliga ställen i kommunen i god tid innan 
ansökningstiden går ut. 
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§ 4 Stipendiaten utses av representanter från kulturnämnden (ordförande och/eller vice 
ordförande) och kulturenheten (kulturchefen alternativt kultursekreteraren), som är 
sammankallande.  
 
§ 5 Stipendiet överlämnas under Östersjöfestivalen vecka 29 och stipendiaten förväntas 
medverka. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-04 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare 
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§ 26 Information kulturnämnden mars 2021 2021/943 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bibliotekschef Susanne Johnsson informerar nämnden om statistik och kriterier som låg 
till grund för förslaget till beslut om minskade öppettider med bemanning på 
lokalbiblioteken, KN § 6 2021-02-17.  
 
Genom att minska de bemannade öppettiderna med en dag per lokalbibliotek frigjordes 
tid för bibliotekspersonalen att arbeta i de olika projekten samt att förstärka 
bemanningen i informationsdiskarna på Stadsbiblioteket. 
 
Stenbacka bibliotek  
Måndag  13.00 - 18.00  
Tisdag  15.00 - 18.00  
Onsdag  10.00 - 17.00   
Torsdag  10.00 - 17.00  
 
Svängsta bibliotek 
Måndag  15.00 - 18.00 
Onsdag  10.00 - 12.00, 13.00 – 17.00 
Torsdag  15.00 - 18.00 
 
Hällaryds bibliotek 
Måndag  15.00 - 18.00 
Onsdag  09.30 - 11.30, 12.30 – 15.00  
Torsdag  14.00 - 18.00  
 
Kriterier för lämpligast dag att minska öppettiderna på lokalbibliotek var. 
 

 Dagar med kortast öppettid 
 Dagar då de inte brukar ta emot skolklasser eller förskolegrupper 
 Olika dagar under veckan för att kunna använda medarbetarnas arbetstid så 

effektiv som möjligt. 
 Det ska finnas ett öppet lokalbibliotek i kommunen alla vardagar. 

 

Stenbacka bibliotek 
Tisdagen är den dag med kortast öppettid. De tar inte emot skolklasser/förskolor. De har 
minst antal besökare. 
Måndagar har de alltid många besökare och Digilabb är öppet. 
Onsdagar och torsdagar är det öppet hela dagen. De tar emot skolklasser/förskolor. 
 
Besöksstatistik 2019-02-25  2019-04-17  
Besöksräknaren läses av manuellt de dagarna folkbiblioteket är öppet. Det innebär att 
fredag-söndag besökare också ingår i torsdagarnas siffror. 
 
Måndagar  1438 besökare 
Tisdag   343 besökare 
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Onsdag  1236 besökare 
Torsdag 2301 besökare 
 
Svängsta bibliotek 
Onsdagar har de öppet hela dagen. 
Skolklasser kommer inte på någon särskild dag, förskolan kommer oftast på torsdag. 
Besöksräknaren läses av manuellt de dagarna folkbiblioteket är öppet. Det innebär att 
fredag-söndag besökare också ingår i torsdagarnas siffror. 
 
Besöksstatistik 190218-190404 
Måndag   631 besökare 
Onsdag   661 besökare 
Torsdag 1294 besökare 
 
Hällaryds bibliotek 
Skolklasser/förskolor kommer oftast på måndagar. 
Onsdagar är det öppet hela dagen. 
Torsdagen är en kort dag. 
 
Besöksstatistik 200101-201231 
Måndag 1225 besökare 
Onsdag 440 besökare 
Torsdag 614 besökare 
 
Alla bibliotek är för närvarande stänga pga av pandemin, men man kan låna böcker som 
lämnas ut vid varje lokalbibliotek. Verksamheten gör vad de kan för att möta brukarna 
på bästa sätt under rådande omständigheter. Mycket av verksamheten sker för 
närvarande digitalt. 
 
Daniel Wäppling förvaltningschef informerar om pågående organisationsförändringar 
inom kommunstyrelseförvaltningen. För kulturnämndens verksamhetsområden har 
några förändringar inte skett. En mindre förändring är att ansvaret för Östersjöfestivalen  
kommer att lämnas över till kommunstyrelsen.  
 
Cecilia Holmberg (M) önskar att få se ett organisationsschema för kultur- och 
fritidsavdelningen. Ett sådant finns redan framtaget och kan presenteras vid nämndens 
sammanträde den 26 maj. 
 
Ordförande Lena Sandgren (S) informerar om föreningar som firar jubileum under 2021 
och som kulturnämnden vill uppmärksamma och gratulera. 
 
Karlshamns Riksteaterförening 50 år 
Halasjö Hembygdsförening 50 år 
Åryds Hembygdsförening 45 år 
 
Övriga föreningar som arbetar med kulturverksamhet 
  
Föreningen Norden 75 år 
Historie Sällskapet Castellanerna 55 år 
Karlshamns Dragspelsklubb 45 år 
Le Piqué 40 år 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-03-31 

Sida 17(20) 

 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-18 
 
Beslutet skickas till 
 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
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§ 27 Beslutsuppföljning mars 2021 2021/384 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för mars 2021 är sammanställd av nämndsekreterare 
och föreligger enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsuppföljning kulturnämnden mars 2021 
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§ 28 Redovisning av delegationsbeslut mars 2021 2021/382 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt delegationsordning antagen 21 
oktober 2020 § 68. Dessa beslut ska anmälas till kulturnämnden för att vinna laga kraft.  
Under perioden 2021-01-27 – 2021-03-22 finns det inga fattade delegationsbeslut att 
anmäla till nämnden.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-03-23 
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§ 29 Handlingar för kännedom mars 2021 2021/383 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under perioden 2021-01-27 – 2021-03-22 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Rapport handlingar för kännedom mars 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


