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§ 55 Val av justerare  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att utse Cecilia Holmberg (M) att justera dagens protokoll. 
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§ 56 Fastställande av dagordning  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att fastställa dagordningen med tillägg av punkten 19, Nämndinitiativ bokholkar. 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) anmäler ärendet nämndinitiativ bokholkar till dagordningen. 
Ärendet behandlas under punkt 19.  
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§ 57 Information om barnrättsarbete  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Jenny Andersson folkhälsosamordnare deltar vid dagens sammanträde för att informera 
nämnden om kommunens barnrättsarbete. 
 
Den 1 januari 2020 blev artikel 1-42 i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(barnkonventionen) svensk lag. Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt 
avtal som slår fast att barn är individer med egna rättigheter.  
 
Lagstiftningen innebär ökade krav att lyssna på barn samt ökade krav på att barn ska 
förstå den information som de har fått.  
 
Kommunstyrelsen beslutade, 2021-03-09 § 59, att godkänna förslag till riktlinjer för 
kommunens barnrättsarbete. Riktlinjernas syfte är tydliggöra kommunens arbete med 
barnrättsfrågorna för att stärka barnets rättigheter och möjlighet till delaktighet och 
inflytande i Karlshamn samt förbättra barn och ungas livsvillkor med utgångspunkt i 
barnkonventionen.  
 
Före beslut fattas ska ställning tas till följande:  
 
· Har en analys gjorts kring vilka barn som kan diskrimineras av beslutet?  
· Innebär beslutet att barns bästa sätts i främsta rummet?  
· Tillgodoses barns rätt till liv och utveckling genom beslutet?  
· Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt och har deras åsikt beaktats?  
 
Om svaret är nej på någon av frågorna, bör nämnden fundera över om beslutet följer 
barnkonventionen och om en barnkonsekvensanalys bör upprättas. En 
barnkonsekvensanalys är en djupare analys när beslut ska fattas, som visar på vilket 
sätt det tänkta beslutet kommer att påverka barnen. Det ska gå att visa att hänsyn har 
tagits till barnen. Varje verksamhet behöver se över vilka behov av checklistor som finns 
för att underlätta detta arbete. 
 
Nämnden ansvarar för att barnrättsperspektivet alltid finns med i beslut, verksamhet och 
uppföljning.  
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§ 58 Revision av kulturnämnden 2021 2021/2456 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att förvaltningen sammanställer ett skriftligt svar på revisionens frågor, med 
utgångspunkt från diskussionen som fördes med revisorerna på dagens möte.  
 
att nämnden behandlar ärendet på sammanträdet 2021-10-20 och att svaret sedan 
skickas till revisorerna.  
 
att revisorerna träffar nämndens presidium och eventuellt också nämnden för att gå 
igenom det skriftliga svaret. 
 
Sammanfattning 
 
Vid dagens sammanträde deltar nämndens lekmannarevisorer Lars-Inge Kjellberg och 
Tommy Strannemalm samt biträdande revisor Lars Eriksson från Ernst & Young. 
Underlag med frågor samt matris för riskbedömningar har varit utsänt med kallelsen.  
 
Nämnden och revisionen diskuterar frågorna vid dagens sammanträde. Därefter ska 
nämnden skriva fram svar på revisionens frågor samt göra riskbedömningar.  
Revisorerna ska sedan träffa nämndens presidium och eventuellt också nämnden för att 
gå igenom det skriftliga svaret. 
 
Kulturnämnden tackar revisorerna för bra diskussioner. 
 
Beslutsunderlag 
 
Revisionens frågor till KN 2021-09-15 
Risk och väsentlighet Karlshamns kommun - KN nämnden 2021 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 59 Kulturnämndens resultatrapport januari-augusti 2021  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att nämnden ger ordförande i uppdrag att godkänna kulturnämndens resultatrapport 
januari-augusti 2021 genom ett ordförandebeslut. 
 
att nämnden får ta del av kulturnämndens resultatrapport januari-augusti 2021 för 
kännedom före ordförandebeslutet undertecknas. 
 
Sammanfattning 
 
Nämndens resultatrapport januari-augusti 2021 har inte varit klar inför dagens 
sammanträde. Nämnden har fått det ekonomiska resultatet och det går igenom det. Det 
finns inga stora avvikelser och ett nollresultat är prognosen. Det kommer dock att bli en 
utmaning att klara. I budgeten finns det 190 000 kr som är öronmärkta till nämndens 
förfogande. Några riktade önskemål har ännu inte inkommit. Dessa medel kan behöva 
styras om inför årets slut för att placeras där behovet är som störst. 
 
Beslutsunderlag 
 
Resultat jan-aug 2021 KN 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Controller Marie Nilsson 
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§ 60 Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024 2021/2403 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan med medieplan 
för Karlshamns kommun 2022-2024. 
 
Sammanfattning 
 
Det har sedan 2004 funnits en paragraf i bibliotekslagen om att kommuner och landsting 
ska anta planer för sin biblioteksverksamhet. Vilka planer och på vilket sätt har varit 
omstritt. En ny bibliotekslag trädde i kraft den 1 januari 2014, där det står att kommuner 
och landsting ska anta biblioteksplaner.  
 
Det åligger således varje kommun och region att anta en biblioteksplan. Det har tidigare 
varit en folkbiblioteksplan och inte en heltäckande kommunal biblioteksplan. I 
biblioteksplanen för Karlshamn för 2022-2024 tas ett helhetsgrepp på den kommunala 
biblioteksverksamheten, där både folkbibliotekets verksamhet och skolbibliotekens 
verksamheter ingår. Biblioteksplanen har även utökats med en medieplan som ger 
medborgarna en fördjupad syn på både folkbibliotekets och skolbibliotekens utbud och 
service med avseende på medier. 
 
Biblioteksplanen ska vara ett styrdokument som tydliggör verksamhetens uppdrag för 
personal och beslutsfattare. Det ska även synliggöra utbud och service för 
medborgarna, vilket gynnar deras möjlighet att påverka och ställa krav. Biblioteksplanen 
ska vara uppföljningsbar, den ska vara kopplad till bibliotekslagen samt följa den 
uppföljningsstruktur som finns genom Karlshamns kommuns aktuella styrmodell.  
 
Kungliga biblioteket har i uppdrag att tillsammans med regionala biblioteksverksamheter 
och landets kommuner följa upp hur biblioteksplanerna utformats och används. 
Karlshamns kommun ansöker årligen om inköpsstöd till litteratur från Kulturrådet. För att 
erhålla medel krävs en aktuell och giltig biblioteksplan. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-01 
Biblioteksplan för Karlshamns kommun 2017-2020_191114 
Biblioteksplan med medieplan för Karlshamns kommun 2022-2024_arbetsdokument 
 
Beslutet skickas till 
 
Kommunfullmäktige 
Utbildningsnämnden 
Daniel Wäppling, förvaltningschef/kommundirektör 
Maria Sköldqvist, kultur- och fritidschef 
Susanne Johnsson, bibliotekschef 
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§ 61 Kulturnämndens arbete enligt riktlinje för barnrättsarbete 2021/145 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att använda checklista till ”riktlinjer för kommunens barnrättsarbete” inom 
kulturnämndens verksamheter inför beslut som berör barn. För att säkerställa att beslut 
som berör barn är i enlighet med styrdokumenten. Vid behov kan även en 
barnkonsekvensanalys göras. 
 
Sammanfattning 
 
Verksamheterna inom kulturnämnden, bibliotek & kultur och musikskolan, har barn och 
unga som en prioriterad målgrupp. De arbetar i linje med beslutad riktlinje för 
barnrättsarbete och bedömer att framtagen checklista fyller de behov som 
verksamheten har.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26 
Riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 
Checklista till riktlinjer för kommunens barnrättsarbete 
Protokollsutdrag KN § 39/2021 Kulturnämndens arbete gällande riktlinjer för 
kommunens barnrättsarbete 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson  
Enhetschef musikskolan Fredrik Gustafsson 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 62 Verksamhetsidé Kulturbyrån 2017/2955 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ge presidiet tillsammans med tjänstepersoner inom bibliotek och kultur i uppdrag att 
ta fram förslag på en reviderad verksamhetsidé för Kulturbyrån. Förslaget ska redovisas 
för nämnden vid första sammanträdet 2022. 
 
Sammanfattning 
 
Beslut om Verksamhetsidé Kulturbyrån togs av kulturnämnden 2018-12-12. 
Verksamhetsidén arbetades fram gemensamt av ordförande, vice ordförande och 
representant för koalitionen tillsammans med tjänstepersoner från verksamheten inom 
Kultur Karlshamn (numera bibliotek & kultur). Syftet med verksamhetsidén för 
Kulturbyrån var att ge information och vägledning i frågor som rörde verksamheten i 
Kultur Karlshamn. 
 
Nämnden tog också beslut om att under pågående ombyggnad av fastigheten i 
Citygallerian skulle hänsyn tas till att det i perioder kunde vara svårt att leva upp till 
Verksamhetsidén Kulturbyrån fullt ut. 
 
Kulturbyrån har haft sin placering i stadsbibliotekets lokaler i Citygallerian. 
 
Bibliotek och kultur har sedan sin placering i Citygallerian 2015 brottats med små och ej 
ändamålsenliga ytor. Under 2020-2021 har beslut tagits som medfört att verksamheten 
fått större och mer ändamålsenliga ytor. Parallellt med detta har även verksamheten 
med stöd av medel från Kulturrådet utvecklat sitt arbetssätt inom 
biblioteksverksamheten.  
 
Det finns därför behov att se över Verksamhetsidé Kulturbyrån. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26 
KN § 42 Kulturbyrån – verksamhetsidé 
Protokollsutdrag KN § 98 Kulturbyrån - verksamhetsidé 
Protokollsutdrag KN § 51/2021 Ersätta avtal för Arbete och Välfärd i citygallerian med 
avtal för biblioteket 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Bibliotekschef Susanne Johnsson  
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§ 63 Nämndinitiativ offentlig konst elskåp 2020/3197 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att nämnden åter behandlar ärendet vid sammanträdet 2021-12-01. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2021-05-26 informerades nämnden av ansvarig 
kultursamordnare med inriktning konst om att utredning om offentlig konst på elskåp 
pågick med bland annat dialog med Karlshamn Energi AB. 
 
En återrapportering var planerad till dagens sammanträde. Som en effekt av 
besparingsbeslut att dra in tjänst som kultursamordnare har utredningsarbetet försenats.  
 
Ulla Olofsson (M) har haft kontakt med Karlsborgs kommun, där sponsrade det lokala 
elbolaget i med luckor på elskåp. Elbolaget satte upp luckorna och gjorde nya vid behov.  
Nämnden stod för färg för omkring 1500 kr.  
 
Verksamheten önskar förlängd tid att arbeta med ärendet, då resurserna för närvarande 
är begränsade.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 64 Information Solkatt 2020/1459 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
att nämnden åter behandlar ärendet vid sammanträdet 2021-12-01. 
 
Sammanfattning 
 
Vid kulturnämndens sammanträde 2021-05-26 informerades nämnden av ansvarig 
kultursamordnare med inriktning konst att kontakt skulle tas med konstnärerna 
angående framtida hantering av verket Solkatt. En återrapportering var planerad till 
dagens sammanträde. Som en effekt av besparingsbeslut att dra in tjänst som 
kultursamordnare har utredningsarbetet försenats.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-26 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 65 Arkivtillsyn 2021 2021/1335 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kommunalförbundet Sydarkivera är, efter beslut i fullmäktige, arkivmyndighet för 
Karlshamns kommun. Det innebär att Sydarkivera har ansvaret för tillsyn utifrån 
Arkivlagen när det gäller arkiv och informationshantering hos organisationens 
verksamheter. Tillsynsområdet för 2021 är Kultur och Fritid (Kulturverksamhet, bibliotek, 
museer, enskilda arkiv, musik och teater, kulturskolan, fritidsverksamhet, 
rekreationsområden, idrottsanläggningar och arenor, föreningsstöd och utmärkelser 
samt kulturmiljövård).  Fokus för tillsynen är informationshantering i den löpande 
verksamheten, arkivorganisation och styrning av verksamheten.  
 
Resultatet av tillsynen redovisas i en åtgärdsplan som Sydarkivera skickar ut till 
ansvarig nämnd, eventuella representanter i Sydarkiveras förbundsfullmäktige, 
Sydarkiveras kontaktperson samt till arkivmyndigheten.  
 
Vid tillsynen av kulturnämndens verksamheter konstaterades inga avvikelser. 
 
Beslutsunderlag 
 
Uppföljning av stickprovskontroll dataskydd 2021 Karlshamns kommun 
Åtgärdsplan 2021 Karlshamns kommun 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
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§ 66 Information musikskolan september 2021 2021/352 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
De första veckorna efter sommaruppehållet är alltid präglade av samverkan, 
schemaläggning, lektionsplanering, konsert- /projektplanering mm. Det är fullt upp inför 
att eleverna återvänder till musikskolan efter sommarlovet. Verksamheten planerar för 
att genomföra all undervisning fysiskt, såväl den enskilda-, grupp- och 
orkesterverksamheten. Anpassningar görs fortsatt utifrån pandemin och en dialog med 
krisberedskap förs löpande framförallt gällande avstånd, information och lokaler. 
 
Fr o m 1 september sker undervisningen ute på skolorna och lärare och elever kan 
träffas igen. 
 
Anpassningar har gjorts för att kunna starta ensemble verksamheten igen. Den har nu 
startats upp. 
  
Nu märks de första effekterna av musikskolans minskade budgetramar. På grund av 
musikskolans minskade bemanning med en heltidstjänst kommer 50-70 barn inte längre 
att kunna erbjudas plats på musikskolan. Dessa barn hade annars börjat nu under 
höstterminen. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-30 
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§ 67 Information om biblioteken september 2021 2021/1373 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Biblioteken har öppnat sina lokaler igen efter att de har varit stängda sedan den 22 
december 2020. Glädjande är att besökarna har hittat tillbaka till biblioteken. På grund 
av pandemin fortsätter verksamheten med restriktioner. De publika datorerna kan nyttjas 
1 timme/dag, ingen handledning erbjuds. Släktforskningen har öppnat, men utan 
handledning. Utökad Boken kommer erbjuds till de som önskar tjänsten. För barn 
erbjuds klassbesök i halvklass eller digitala bokprat. Sagostunder erbjuds till mindre 
grupper som bokar plats. 
 
Kulturnämndens minskade budget för 2021 påverkar bemanningen under hösten, då två 
föräldralediga bibliotekarier inte ersätts. Läget är ansträngt för verksamheten. 
 
Pågående projekt inom Stärkta bibliotek fortsätter under hösten med bland annat 
biblioteks & kulturpodden ”Blekingebibblorna babblar”, instruktionsfilmer och digitala 
bokprat. Verksamheten har sökt och fått projektmedel för år 4 från Kulturrådet då det 
finns ett behov av att arbeta med den kognitiva och fysiska tillgängligheten först och 
främst på vuxenavdelningen, men även på lokalbiblioteken och det digitala biblioteket. 
 
Projektet Kreativ skyltning i Stadsbiblioteket kommer öka tillgängligheten till och i 
lokalerna. Skyltningen planeras vara klar i början på oktober. Därefter kommer projektet 
involvera vuxna och barn i olika workshops där syftet är att göra kreativa skyltningar. 
 
Blekingebiblioteken, ett samarbete mellan Karlshamn, Olofström, Ronneby och 
Sölvesborg är lyckat. Med ett lånekort kan man ta del av fyra biblioteks mediesamlingar. 
Den 1 december lanseras en ny gemensam webbplats, ett intensivt arbete pågår för att 
flytta över all information till den nya webbplatsen. Gemensamma avgifter och låneregler 
ses över. Blekingebiblioteken erbjuder ett större urval, leveranser går fortare, fjärrlånen 
minskar och redan befintliga transporter används vilket i sin tur bidrar till en hållbar 
utveckling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-31 
 
Beslutet skickas till 
 
Bibliotekschef, Susanne Johnsson 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
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§ 68 Information Kultur i Karlshamn/Kulturnatt 2021 september 2021 2021/2365 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Kulturverksamheten påverkas av den pågående pandemin. Stort arbete läggs på att 
planera kulturprogrammet för barn och unga i samarbete med förskola och skola på ett 
smittsäkert sätt.  
 
Kulturnatten som var planerad till den 2 oktober har ställts in. Planeringen började under 
våren och planen var först att den skulle vara kombinerad live och digital. I slutet av 
augusti hade verksamheten avstämning kring hur Kulturnatten skulle kunna genomföras 
på ett smittsäkert sätt. Bedömning gjordes att tillstånd troligtvis inte skulle beviljas med 
de restriktioner som varit aktuella. Förhandsbokade evenemang skulle kunna 
godkännas, men Kulturnatten är inte ett sådant evenemang. På Kulturnatten ska 
människor kunna mingla, spontant gå runt i staden och inspireras. Förhandsbokning 
skulle också kräva en omfattande administration. Den Kulturnatt som människor är vana 
vid skulle inte kunna erbjudas. De anmälda digitala arrangemangen var också för få. 
Dialogmöte har hållits om varför arrangemanget ställts in samt kring vad kommunens 
verksamhet kan göra under hösten och våren för att föreningarna ska kunna nå ut med 
sin verksamhet på ett smittsäkert sätt. 
 
Aktiviteter kommer ändå att hållas under kvällen den 2 oktober, men det sker inte under 
Kulturnattens namn. Siktet ställs istället in på att fira Kulturnattens 30-årsjubileum under 
2022. 
 
Arbetet med den nya läktaren av teleskopmodell i Stora i Lokstallarna har försenats på 
grund av sena leveranser. Det beräknas vara klart under oktober månad.  
 
Beslutet att dra in tjänsten som kultursamordnare med inriktning konst, som en del i 
besparingsbetinget för Kulturnämnden 2021, påverkar verksamheten. Inför hösten 2021 
har prioritering varit att hantera Karlshamns konstsamling. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-30 
 
Beslutet skickas till 
 
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling 
Kultur- och fritidschef Maria Sköldqvist 
Kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist 
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§ 69 Information från ordförande, förvaltningschef och kultur- och fritidschef  
 
Kulturnämndens beslut 
 
att ta informationen till protokollet. 
 
Sammanfattning 
 
Ordförande Lena Sandgren (S) informerar nämnden om att hon tillsammans med Daniel 
Wäppling, Maria Sköldqvist och Pernilla Ekvall Liljeqvist har varit med på invigningen av 
Brådjupa dansfestival. 
 
1:e vice ordförande Claes Jansson (MP) berättar om att han på nämndens vägnar 
uppvaktat Riksteaterföreningen, då den fyller 50 år. Det firades med en kulturhelg och 
var ett mycket bra arrangemang. 
  
Förvaltningschef/kommundirektör Daniel Wäppling informerar om att alla restriktioner 
kopplade till pandemin inte försvinner den 29 september. Alla som kan uppmanas att 
vaccinera sig, alla ska hålla en god handhygien, fortsätta att hålla avstånd samt stanna 
hemma vid symtom. Kommunens verksamheter har just nu ingen påverkan pga. av 
Corona pandemin. Föreningar har visat sin uppskattning för kommunens hjälp under 
pandemin. 
 
Ulla Olofsson (M) lyfter att personen som brukar guida på det kommunala skolmuseet i 
Svängsta har blivit sjuk. Hennes kunskaper behöver därför dokumenteras. Nämnden 
återkommer kring hur detta kan åstadkommas snarast.  
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§ 70 Beslutsuppföljning kulturnämnden september 2021 2021/384 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen. 
 
Sammanfattning 
 
Redovisning av beslutsuppföljning för september 2021 är sammanställd av 
nämndsekreterare, enligt beslutsunderlag. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-08-30 
Beslutsuppföljning kulturnämnden september 2021 
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§ 71 Redovisning av delegationsbeslut kulturnämnden september 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 2021-06-25 – 2021-09-06 redovisas beslut enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07 
Rapport delegerade beslut kulturnämnden 2021-06-25 - 2021-09-06 
Kulturnämndens yttrande gällande samråd - Områdesbestämmelser för Väggaparken 
 
 



Karlshamns 
kommun 

PROTOKOLL 
Kulturnämnden 
2021-09-15 

Sida 21(22) 

 
 
§ 72 Handlingar för kännedom kulturnämnden september 2021 2021/383 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att godkänna redovisningen.  
 
Sammanfattning 
 
Handlingar för kulturnämndens kännedom under perioden 2021-05-19 – 2021-09-06 
redovisas enligt beslutsunderlag.  
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-07 
Rapport handlingar för kännedom kulturnämnden 2021-05-19 - 2021-09-06 
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§ 73 Nämndinitiativ bokholkar - Cecilia Holmberg (M) 2021/2589 
 
Kulturnämndens beslut 
 
att initiativet lyfts till nästkommande presidiemöte för diskussion om hur initiativet bör 
behandlas, mot bakgrund av förvaltningens beredning. 
 
Sammanfattning 
 
Cecilia Holmberg (M) väcker vid dagens sammanträde ett nämndinitiativ om bokholkar.  
  
I initiativet vill initiativtagaren att kulturnämnden ger förvaltningen i uppdrag att 
undersöka möjligheterna att få bokholkar tillverkade, fyllda med böcker och uppsatta på 
lämpliga platser runt om i kommunen. 
 
 


