
Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 1(26) 

 
 
 

Plats och tid Asarumssalen, klockan 15:00—16.20 

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) 
 

Tjänstgörande 
ersättare 

  ersätter  
Sara Helgefalk (M)  Laila Johansson (KD)  
 

Närvarande 
ersättare 

Thomas Johansson (S) §§ 36-48  
Anna Atmander (MP)  
Ulrika Berggren (SD)  
Anette Darlén (S)  
Britt Kilsäter (M)  
Robert Sandelin (S)  
 

Övriga Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör   
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef  
Emma Håkansson, nämndsekreterare  
Susanne Johnsson, bibliotekschef  
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan §§ 30-42  
Simon Berg, kultursamordnare §§ 35-37  
Marie Nilsson, controller §§ 30-32  
  
 

Paragrafer §§ 30-48  

Utses att justera Ulla Olofsson (M) 

Justeringsdatum  2021-05-31 

   
Sekreterare Emma Håkansson  
   
   
Ordförande Lena Sandgren  
 Digitalt signerat  
   
Justerande Ulla Olofsson  
 Digitalt signerat  
 

 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 2(26) 

 
 
 
Tillkännagivande av justerat protokoll 
 
Beslutsinstans: Kulturnämnden 

Beslutsdatum: 2021-05-26 

Tillkännages fr.o.m.: 2021-06-01 

Tillkännages t.o.m.: 2021-06-22 

Protokollet förvaras: Rådhuset 

 
 
_____________________________________________________________________ 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 3(26) 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ 30 Val av justerare ..................................................................................................... 4 

§ 31 Fastställande av dagordning ................................................................................. 5 

§ 32 Resultatrapport Kulturnämnden april 2021 2021/364 ............................................ 6 

§ 33 Idrottshall/bibliotek vid Mörrums nya skola 2019/3182 .......................................... 7 

§ 34 Uppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan 2021 - Utredning lokalbibliotek 
2021/1365................................................................................................................. 9 

§ 35 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 2019/2861....................................... 11 

§ 36 Nämndinitiativ till kulturnämnden ang offentlig konst på elskåp - återrapportering 
2020/3197............................................................................................................... 12 

§ 37 Investeringsmedel för restaurering av konstverket Solkatt 2020/1459 ................. 13 

§ 38 Fördelning av bidrag till studieförbunden 2021 2021/1366 .................................. 14 

§ 39 Kulturnämndens arbete gällande riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 
2021/145 ................................................................................................................ 15 

§ 40 Remiss - Vissa statliga insatser på musikområdet 2021/1400 ............................. 16 

§ 41 Organisation kultur- och fritidsenheten 2021/1528 .............................................. 17 

§ 42 Information musikskolan maj 2021 2021/352 ...................................................... 18 

§ 43 Information om biblioteken maj 2021 2021/1373 ................................................. 19 

§ 44 Information kulturnämnden maj 2021 .................................................................. 21 

§ 45 Beslutsuppföljning kulturnämnden maj 2021 2021/384 ....................................... 22 

§ 46 Redovisning av delegationsbeslut kulturnämnden maj 2021 2021/382 ................ 23 

§ 47 Handlingar för kännedom kulturnämnden maj 2021 2021/383 ............................ 24 

§ 48 Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 2:1 m fl (Möllebacken) 
2020/1158............................................................................................................... 25 

 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 4(26) 

 
 
§ 30 Val av justerare  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Ulla Olofsson (M) att justera protokollet. 
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§ 31 Fastställande av dagordning  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen. 
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§ 32 Resultatrapport Kulturnämnden april 2021 2021/364 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden beslutar att godkänna resultatrapport april 2021, enligt förvaltningens 
förslag. 
 
Sammanfattning 
 
Nämnderna ska redovisa utvecklingen inom sin verksamhet för perioden 2021-01-01 – 
2021-04-30 i en ekonomirapport. Fokus i redovisningen ska ligga på analys av resultatet 
under perioden. 
 
Det ekonomiska resultatet för perioden jan-april visar ett överskott om 611 tkr. 
Överskottet beror på minskade personalkostnader i form av sjukskrivningar, medel som 
står till nämndens förfogande samt medieinköp som är planerade men inte genomförda.  
 
Prognos för helår visar på ett nollresultat. Det finns ett beting om ca 300 tkr som 
bedöms kunna hanteras under året. Aktuell bedömning är att beslutade 
besparingsåtgärder på personalsidan inte kommer få den delårseffekt som beräknats, 
men får helårseffekt under 2022. Minskade personalkostnader i form av sjukskrivning 
samt minskade kostnader kopplade till pandemin är faktorer som är svårbedömda i 
nuläget.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-04, 19 
RESULTATRAPPORT Kulturnämnd APR 2021 
Bilaga 1 - resultat per verksamhet APR 
Bilaga 2 - besparingsuppföljning APR 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen  
Ekonomikontoret 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör  
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
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§ 33 Idrottshall/bibliotek vid Mörrums nya skola 2019/3182 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden förordar att nytt bibliotek byggs vid Mörrums nya skola. 
 
att en satsning på ett integrerat skol- och folkbibliotek i Mörrum innebär ett behov av 
utökad driftsbudget. Om lokalbibliotek ska finnas kvar i Mörrum behövs förnyad 
finansiering.  
 
att kulturnämnden förordar att biblioteket förläggs på markplan. 
 
Sammanfattning 
 
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 under byggnationen och möjlighet att klara det inom kommunens 
investeringsram saknades. 
 
Under hösten 2020 har en förstudie Ny idrottshall/bibliotek genomförts med Kultur & 
Fritidsavdelningen där man tittat på vad det innebär att inrymma ett lokalbibliotek om 
beslut tas att bygga en ny idrottshall på Mörrumsskolan. I storleken på lokalbibliotek så 
har man utgått från det som finns idag i Svängsta, som är fungerande och yteffektivt.  
 
Kostnaden i förkalkyl hamnar på ca 10 miljoner kr extra för att bygga med ett bibliotek. 
Det ger en ökad driftkostnad på ca 500 tkr per år, när det lokalbibliotek som idag finns i 
Mörrum läggs ner. 
 
Biblioteket är idag inrymt i en gammal mangårdsbyggnad och är inte utformat eller 
anpassat för en modern biblioteksverksamhet. Det innebär att det är svårt att möblera 
på ett sådant sätt att lokalen rymmer de funktioner som efterfrågas och behövs för en 
modern biblioteksverksamhet. Dagens lokal kan endast användas för att erbjuda 
medier, det finns ingen plats som lämpar sig för läsning, studier och avskildhet. Det finns 
inte heller någon plats för möten eller arrangemang. Bibliotekets lokaler går inte att 
tillgänglighetsanpassa. 
 
Mörrums bibliotek ligger avsides i förhållande till samhället. Den geografiska närheten till 
biblioteket är en avgörande faktor för att människor besöker biblioteket och tar del av 
dess tjänster. Detta är speciellt avgörande för att barn själva ska kunna uppsöka 
biblioteket liksom för personer med funktionshinder samt gamla. Vägen mellan skola 
och bibliotek är hårt trafikerad och ligger inte i närheten av varandra vilket gör att 
skolklasser inte kommer till biblioteket. Nuvarande lokaler sammantaget med läget 
lockar inte till några oplanerade eller längre besök. Bibliotekets möjlighet att utvecklas till 
en stark och naturlig verksamhet i lokalsamhället är begränsad. 
 
Enligt förstudien ”Förstudie kring lokalisering och införande av meröppet på 
lokalbiblioteket i Mörrum” kan man se att biblioteket hade varit mer relevant om det hade 
varit samlokaliserat med den nya skolan/idrottshallen som byggs. Förstudien visar att 
det inte finns någon annan lämplig lokal i de centrala delarna av Mörrum. 
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När Mörrums bibliotek är stängt under vecka 27-32 finns ingen biblioteksservice att tillgå 
för medborgarna i Mörrum. 
 
Ett lokalbibliotek som är meröppet och integrerat i Mörrums nya skolbyggnad innebär att 
bemannade öppettider kan minskas och att personal frigörs till lässtimulerande arbete, 
verksamhetsutveckling och digital utveckling mot lokalsamhället.  
 
Nuvarande lokal ägs av kommunen, vid en flytt av biblioteket kan lokalen säljas eller 
användas till annan kommunal verksamhet. 
 
Mörrum har behov av ett nytt meröppet bibliotek centralt placerat som är tillgängligt även 
sommartid. Medborgare får tillgång till en modern lokal med digital teknik, medier, 
studieplatser och mötesrum under veckans alla dagar mellan 08.00-22.00, även när det 
inte finns personal på plats. Grundskolans elever får tillgång till ett välutrustat bibliotek 
med medier, studieplatser och teknik. Professionell bibliotekspersonal som kan erbjuda 
lässtimulerande insatser och verksamheter blir också en möjlighet. 
 
Biblioteket blir mer tillgängligt för skolan och dess elever både under och utanför skoltid. 
Samlokalisering med idrottshall innebär fördelar då när barnet idrottar kan förälder 
spendera tid i biblioteket och då förälder idrottar kan barnet/barnen ta del av bibliotekets 
utbud. 
 
Slutsatsen av ovanstående blir följande - hellre ett mindre meröppet bibliotek med 
effektiva ytor, som ligger centralt placerat och samverkar med skola/idrottshall än en 
omodern byggnad som ligger avsides där verksamhet inte kan bedrivas. Av de 
lokalbibliotek som finns i kommunen är Mörrums bibliotek den verksamhet som behöver 
förändras och utvecklas mest. Detta kan inte ske i nuvarande lokaler. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse 2021-05-06 
Information idrottshall/bibliotek vid Mörrums nya skola. 
Utredning lokalbibliotek 210507 
Förstudie kring lokalisering och införande av meröppet på lokalbibliotek Mörrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
William Lavesson, projektledare 
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§ 34 Uppföljning av kulturnämndens verksamhetsplan 2021 - Utredning 

lokalbibliotek 2021/1365 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Som en uppföljning av de uppdrag Kulturnämnden givit verksamheten i enlighet med 
verksamhetsplan för 2021 har följande utredning tagits fram. 
 
Lokalbibliotekens funktion och lokalisering är en garant för att alla medborgare i 
Karlshamns kommun får tillgång till ett likvärdigt utbud av bibliotekets service och 
tjänster. Det bidrar till allas lika tillgång till kunskap, information och kultur som skapar 
förutsättningar för ett mera jämlikt och jämställt samhälle. Det bidrar även till att 
biblioteket tar ansvar för morgondagens digitaliserade och demokratiska 
informationssamhälle.  
 
Karlshamns kommun har tillsammans med representanter från näringslivet enats om att 
gemensamt skapa förutsättningar för att kommunen ska växa till 50 000 invånare. Detta 
innebär att man måste planera för god samhällsservice där tillgång till bibliotek ingår. 
Bibliotekets funktion som samhällets öppna rum för bildning, upplevelser och samtal är 
en öppen och neutral mötesplats. På biblioteket finns tillgång till media, teknik, 
studieplatser och professionellt bemannade informationsdiskar. Det är viktigt för alla 
medborgare och något som lokalsamhället kan dra fördel av. Det verkar för fler och 
starka relationer till lokalsamhället. Genom samarbete och samverkan med andra 
aktörer i lokalsamhället kan biblioteket bidra till en känsla av sammanhang för dess 
medborgare.  
 
Stenbacka bibliotek 
Stenbacka bibliotek är ett integrerat folk- och skolbibliotek med meröppet. Samarbetet 
med skolbibliotekarien i gemensamma lokaler och med gemensamma medier är viktigt i 
det digitala och läsfrämjande arbetet. Stenbacka bibliotek är en stark och relevant resurs 
med hög servicegrad. Biblioteket har ett bra läge med närhet till förskolor och skolor.  
Stenbacka bibliotek med Digilabb utvecklas till ett digitalt center för att öka den digitala 
kompetensen hos medborgarna i Karlshamns kommun. 
 
Mörrums bibliotek 
Biblioteket är inrymt i en gammal mangårdsbyggnad och är inte anpassat för en modern 
biblioteksverksamhet. Lokalen kan endast användas för att erbjuda medier, det finns 
ingen plats som lämpar sig för läsning, studier, avskildhet. Det finns inte heller någon 
plats för möten eller arrangemang. Bibliotekets lokaler går inte att 
tillgänglighetsanpassa. Mörrums bibliotek ligger avsides i förhållande till samhälle och 
skola. Möjligheten att utvecklas till en stark och naturlig verksamhet i lokalsamhället är 
begränsad. Av de lokalbibliotek som finns i kommunen är Mörrums bibliotek den 
verksamhet som behöver förändras och utvecklas mest. Detta kan inte ske i nuvarande 
lokaler. 
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Svängsta bibliotek 
Svängsta bibliotek är en viktig resurs i lokalsamhället. Det centrala läget innebär att 
biblioteket är välbesökt. Det meröppna biblioteket är en mötesplats för föreningar och 
medborgare. Biblioteket fungerar som ortens öppna mötesplats för vuxna, barn och 
unga.  
 
Hällaryds bibliotek 
Hällaryds bibliotek är en viktig resurs i lokalsamhället med sin placering intill skolan. 
Bibliotekets nya Kreativa rum med tilltalande läs- och skaparmiljöer för barn och unga 
ger biblioteket ett nytt användande och är en inspirerande mötesplats. Det meröppna 
biblioteket är en mötesplats för föreningar och medborgare. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-03 
Utredning lokalbibliotek 210507 
Förstudie kring lokalisering och införande av meröppet på lokalbibliotek Mörrum 
 
Beslutet skickas till 
 
Bibliotekschef Susanne Johnsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Förvaltningschef Daniel Wäppling 
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§ 35 Översyn taxesystem uthyrning Lokstallarna 2019/2861 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att lokalhyran för Lokstallarnas 
lokaler räknas i entimmes-pass och att 8-timmarshyran stryks. 
 
Sammanfattning 
 
Förvaltningschefen har, enligt KN § 65/2019 2019-09-25, fått i uppdrag att se över 
taxesystemet för uthyrning av Lokstallarna.  
 
Lokstallarna har lokaler för uthyrning till flera målgrupper med olika behov och 
förutsättningar. 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 har det föreslagits att en översyn görs av taxesystemet på 
Lokstallarna. 
 
Kultursamordnarnas förslag till beslut innebär att arbetet med bokning av lokalerna och 
uträkningen av vad dessa kostar för hyrestagare blir enklare och tiden för 
handläggningen effektiviseras. Det blir också en övergripande tydlighet gällande 
taxesystemet. Sättet att kostnadsberäkna hyran i Lokstallarnas lokaler blir då likadan 
som för kommunens övriga samlingslokaler och scener exempelvis Bellevueparken, 
Svängsta Medborgarhus och Stadsteatern. Hyran för 8-timmar blir obetydligt dyrare om 
den räknas i entimmes taxa. 

 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-05 
Prisförändring en timmes pass från dokument Taxor och avgifter 2019-2020 
Bilaga 2 Taxor-2018-2019 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunstyrelsen 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 12(26) 

 
 
§ 36 Nämndinitiativ till kulturnämnden ang offentlig konst på elskåp - 

återrapportering 2020/3197 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade, § 21 2021-03-31, att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
undersöka möjligheter att finansiera projektet med hjälp av sponsorer. Återrapportering 
till nämnden beslutades att ske vid dagens sammanträde.  
 
Aktuellt i ärendet just nu är att offert inväntas gällande kommun-målarens kostnad för 
grundning och klotterskydd på skåpen. Enligt Konstnärernas Riksorganisation (KRO) är 
ersättningen 975 kr per timme F-skatt och 742 kr per timme A-skatt (arvodet är minskat 
med sociala avgifter 31,42%, men inkluderar semesterersättning 12%). 
 
Enligt MU-avtalet så ska ersättningen beräknas efter budget. Detta tillkommer i en 
senare fas.  
 
Produktionsstöd kan sökas från Region Blekinge, alltid för max 50% av kostnaderna, för 
exempelvis konstnärernas arvodekostnader. Krav för det är att Karlshamns kommun går 
in med resurser som t ex grundning av skåp och inköp av material.  
 
Karlshamn Energi (KEAB) har gett klartecken till att använda lämpliga elskåp och har 
tillsammans med kultursamordnare gjort en översyn av vilka elskåp som kan vara 
lämpliga i centrum.  
 
KEAB har också haft planer om att använda skåpen. Ett samarbete med KEAB kan 
därmed bli aktuellt för diskussion. Dock skiljer sig utförandet. Marknadsföringsmässigt 
har KEAB en plattform med hemsida med mera.  
 
Förfrågningar till sponsorer planeras att ske inom kort. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
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§ 37 Investeringsmedel för restaurering av konstverket Solkatt 2020/1459 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att ärendet åter behandlas vid nämndens sammanträde 2021-09-15. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden beslutade, § 22 2021-03-31, att ge förvaltningschefen i uppdrag att 
kontakta konstnären för att undersöka möjliga alternativ till borttagning av konstverket 
Solkatt.  
 
Sedan dess har dialog med konstnären, M. Richter påbörjats. Kultursamordnare har 
delgett information om status och konstnären har fått inventeringsrapport gällande 
offentlig konst i Karlshamn. En diskussion om vad nästa steg blir med konstnärens 
tillåtelse kommer att ske inom kort. Foton kommer att skickas till konstnären för att visa 
nuvarande status på verket.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 
Karlshamn offentlig konst rådgivning rapport 
Skötselplan för offentlig konst utomhus i Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
Simon Berg, kultursamordnare 
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§ 38 Fördelning av bidrag till studieförbunden 2021 2021/1366 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Ansökan om bidrag 2021 har inkommit från nio stycken studieförbund. Handläggning 
har skett enligt rutin. Summa att betala ut är 1 338 000 kronor. Utbetalning sker efter att 
ärendet behandlats av kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-05 
Kopia av fördelning bidrag studieförbund 2021 
Kopia av Volymbidrag 2021 
Bidragsregler för studieförbunden 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
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§ 39 Kulturnämndens arbete gällande riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 

2021/145 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Den 1 januari 2020 blev FN´s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen) 
svensk lag. FN´s konvention om barnets rättigheter innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter för barn. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt 
avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter. För kommunen som 
organisation innebär det ökade krav för att se till att barns rättigheter blir tillgodosedda 
utifrån barnkonventionen.  
 
Ett barnrättsnätverk har bildats i Karlshamns kommun som arbetat fram en riktlinje för 
hur kommunen ska kunna följa barnrättslagen.  
Kommunstyrelsen har i mars 2021 beslutat att godkänna framtagen riktlinje för 
kommunens barnrättsarbete. I riktlinjen beskrivs verktyg som ska användas i 
barnrättsarbetet såsom checklistor och barnkonsekvensanalys. Varje verksamhet 
behöver se över vilka behov av checklistor som finns.  
 
Ärendet lyfts åter på nämndens sammanträde 2021-09-15. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-18 
Protokollsutdrag KS § 59/2021 Riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 
Riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 
Checklista till riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
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§ 40 Remiss - Vissa statliga insatser på musikområdet 2021/1400 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet 
 
Sammanfattning 
 
Karlshamns kommun har fått en remiss med promemorian ”Vissa statliga insatser på 
musikområdet”, Ds 2021:1, från Kulturdepartementet med möjlighet att lämna 
synpunkter.  
 
Remissvar ska vara Kulturdepartementet tillhanda senast 14 juli 2021. 
 
I promemorian lämnas förslag och bedömningar på vissa statliga insatser på 
musikområdet. Utgångspunkten för förslagen är att säkerställa att de statliga insatserna 
på musikområdet bidrar på bästa sätt till att uppnå de kulturpolitiska målen.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-19 
Missiv Remissinstanser Ds Musik 
Vissa statliga insatser på Musikområdet Ds Ku2021-01113 
Vissa statliga insatser på Musikområdet – Svar senast 14/7-2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Fredrik Gustafsson, chef Musikskolan 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
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§ 41 Organisation kultur- och fritidsenheten 2021/1528 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturnämnden efterfrågade, vid sammanträdet 2021-03-31, information om 
organisationen för kultur- och fritidsavdelningen.  
 
Kultur- och fritidsavdelningen ingår i kommunstyrelseförvaltningen och består av ca 60 
medarbetare. Kulturnämnden ansvarar för folkbibliotek, kultur och musikskola. Teknik- 
och fritidsnämnden ansvarar för fritid och fritidsgårdar.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-10 
Organisationsbild Kultur och Fritid 210510 
 
Beslutet skickas till 
 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
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§ 42 Information musikskolan maj 2021 2021/352 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Enhetschef för musikskolan Fredrik Gustafsson informerar nämnden om vad som är 
aktuellt inom musikskolan just nu.  
 
Vårterminen börjar närma sig sitt slut och musikskolan fokuserar vid sidan av 
undervisningen på rekrytering inför kommande termin. Söktrycket är lägre än vanligt. 
Den 22 april hade musikskolan fått in ca 50 % färre ansökningar om att få börja spela 
musikinstrument jämfört med snittet de senaste fyra åren. Oroväckande siffror samtidigt 
som det fortfarande då var tidigt i rekryteringsprocessen. Ny statistik för detta kommer 
att tas fram i maj. 
 
Musikskolans rekryteringsaktiviteter sker framförallt under perioden maj-aug och snart är 
det dags för digitala klassrumsbesök i åk 2, digitala informationsträffar för allmänheten, 
publicering och marknadsföring av rekryteringsvideos, skolturné där musiklärarna spelar 
för eleverna ute på kommunens skolgårdar (om smittläget tillåter), utveckling av ett 
dataspel i samarbete med BTH som på ett lättsamt sätt ger spelaren kunskaper om hur 
olika musikinstrument låter och vilken funktion de har i en orkester m.fl. 
 
Undervisningen fortsätter likt tidigare under våren i huvudsak digitalt. Ensemble-, kör- 
och orkesterverksamhet är fortfarande pausad och närvaron i sociala medier är fortsatt 
hög.  
 
Musikskolan söker bidrag från kulturrådet, avseende utveckling av verksamheten och 
600 000 kr har nyligen beviljats. Bidraget kommer att användas till bl a 
projektanställningar, timanställningar samt arbete för att rekrytera elever från grupper i 
samhället som inte är representerade i så stor omfattning för närvarande.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-07 
 
Beslutet skickas till 
 
Fredrik Gustafsson, enhetschef musikskolan 
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§ 43 Information om biblioteken maj 2021 2021/1373 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Bibliotekens lokaler är fortsatt stängda på grund av pandemin. Under stängningen 
fortsätter biblioteksservice med utlämning av reserverade media och bokkassar både på 
Stadsbiblioteket och på lokalbiblioteken. På Stadsbiblioteket kan medborgare låna dator, 
skriva ut och kopiera. E-post och telefon besvaras alla vardagar mellan 10.00–17.00.  
 
Samarbetet med skolor och förskolor fortsätter med boklådor och digitala boksamtal. 
Den sociala servicen fortsätter med Boken kommer och har utökats att även nå de som 
tillhör en riskgrupp eller inte har möjlighet att ta sig till biblioteket. Talboksverksamheten 
skickar hem talböcker till låntagarna med posten.  
 
Pågående projekt är, 
 

 ”Allas möjligheter”, där inriktningen för 2021 är digital utveckling med målet att 
nå fler bland annat genom digitala bokprat, en bibliotekspodd med start 9 juni kl. 
12.00 och instruktionsfilmer för olika tjänster inom biblioteket.  

 
Digitalt bokprat genomförs med skolelever. Fler klasser nås digitalt, då de som 
pga. av för stort geografiskt avstånd till biblioteket och som inte har möjlighet att 
gå dit när det inte är pandemi nu väljer att delta digitalt. Detta är något som 
kommer att få vara kvar även efter pandemin. 

 
 Bokstart är ett projekt riktat mot barn med läsovana föräldrar i samarbete med 

förskolan och BVC.  
 

 Kreativ skyltning på Stadsbiblioteket, projektet har som mål att Stadsbiblioteket 
ska bli tillgängligt för fler användare och göra det lättare för besökare att kunna 
orientera sig till och inom biblioteket eftersom det är uppdelat på två plan i tre 
olika lokaler. 

 
Verksamheten har gått igenom IT-säkerheten på de publika datorerna och nämnden 
informeras om det. 
 
För närvarande inväntas också nya riktlinjer från smittskyddet i Blekinge den 13 juni. 
Förhoppningen är att biblioteken därefter ska få lov att öppna igen för att ta emot 
besökare i lokalerna. När det blir aktuellt kommer Stadsbiblioteket att vara först ut. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-04-15 
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Beslutet skickas till 
 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Daniel Wäppling, förvaltningschef 
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§ 44 Information kulturnämnden maj 2021  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning  
 
Förvaltningschef Daniel Wäppling informerar om att vissa lättnader av restriktioner 
gällande pandemin kommer att ske nationellt 1 juni. De berör dock inte Karlshamns 
kommuns verksamheter så mycket eftersom dessa lättnader skjuts fram i Blekinge pga. 
av rådande smittspridning. Smittspridningen är i alla fall på väg ner och vaccinationerna 
är på väg uppåt. Ett mer normalt läge där t ex människor kan vara på sin arbetsplats 
igen förväntas enligt nuvarande prognos i september.  
 
Ordförande Lena Sandgren (S) informerar om att presidiet har haft en digital träff med 
Riksteaterföreningen tidigare under veckan. Föreningen i Karlshamn fyller 50 år och det 
ska firas i september.   
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§ 45 Beslutsuppföljning kulturnämnden maj 2021 2021/384 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för maj 2021 är sammanställd av nämndsekreterare, 
enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-12 
Beslutsuppföljning kulturnämnden maj 2021 
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§ 46 Redovisning av delegationsbeslut kulturnämnden maj 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 2021-03-23 – 2021-05-18 redovisas beslut enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-19 
Rapport delegationsbeslut kulturnämnden 2021-03-23 - 2021-05-18 
Redovisning av delegationsbeslut arrangemangsbidrag Karlshamns scoutmusikkår och 
föreningen Blekinge konstrunda 
 
 
 
 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-05-26 

Sida 24(26) 

 
 
§ 47 Handlingar för kännedom kulturnämnden maj 2021 2021/383 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under perioden 2021-03-23 – 2021-05-18 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-19 
Rapport handlingar för kännedom kulturnämnden 2021-03-23 - 2021-05-18 
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§ 48 Yttrande över detaljplan för del av fastigheten Karlshamn 2:1 m fl 

(Möllebacken) 2020/1158 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ställa sig bakom förslaget till yttrande och anta det som nämndens eget. 
 
Sammanfattning 
 
Byggnadsnämnden har översänt remiss i rubricerat ärende. Detaljplanens syfte är att 
möjliggöra fler bostäder i Möllebacken och samtidigt värna om de kvaliteter som finns i 
området idag. Målet med den föreslagna förändringen är att den ska kunna ske utan att 
områdets tidstypiska karaktär förvanskas eller att riksintresset för kulturmiljövård 
påverkas negativt.  
 
Förslag till yttrande från Bibliotek & Kultur 
 
I maj 2020 yttrade sig Kulturnämnden om förslag till ny detaljplan för Möllebacken 
2019/2391 Efter granskning har ett nytt förslag till detaljplan tagits fram och yttrande kan 
lämnas 17/5-7/6 2021. 
 
I det nya förslaget till detaljplan för Möllebacken har man tagit hänsyn till en del av de 
många synpunkter som inkommit från både organisationer och privatpersoner. 
Byggnadsnämnden/planarkitekterna har ändrat vissa delar av förslaget till detaljplan 
utifrån inkomna synpunkter. Bland annat har det planerade höghuset vid bollplanen 
sänkts ett par våningar. 
 
Kulturnämnden lämnade 2020 nedanstående synpunkter:  
 
I området finns framförallt bostäder i tidstypisk 1970-talsbebyggelse och äldre småskalig 
träbebyggelse. Vid upprustning och utveckling av bebyggelsen från 1970-talet är det 
mycket viktigt att värna det typiska för denna epoks arkitektur, men också befintlig äldre 
byggnadstradition och byggnadsmönster i kvarteren runt Möllebacken. Förslaget på 
nybyggnation av Karlshamn 2:1, nuvarande bollplanen, med ett flerbostadshus i 4-5 
våningar bryter hårt mot omgivande lägre trähus längs Drottninggatan och Lotsgatan. 
Grönområden i stadskärnan och nära bostäder är viktiga och inskränks befintlig yta bör 
den kompletteras på andra närliggande platser. 
 
Kulturnämnden bedömer att den inte har några andra synpunkter, än de som tidigare 
lämnats 2020, att tillföra förslaget om ny detaljplan för Möllebacken. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-05-21 
Underrättelse om granskning 
Granskningsutskick, Möllebacken detaljplan  
4. Samrådsredogörelse 
5. Granskningsutlåtande 1 
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Beslutet skickas till 
 
Byggnadsnämnden 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Pernilla Ekvall Liljeqvist, kultursamordnare 
 


