2001-04-24

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Drottninggatan 69
tisdagen den 24 april 2001 kl 13.30 – 15.15

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän
sekreterare

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén-Carlberg (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Ellen Stenholm (s)
Mårten Ekblad (s)
Inger Fölster (fp)
Björn Ericsson (m)
Per-Axel Persson (v)
KerstinFrändebo (c)
Ivar Wenster
Stefan Petersson
Louise Löfgren

Utses att justera

Lisbeth Thorsén-Carlberg

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Världsarvskontoret, Bredgatan 18
onsdagen den 2 maj 2001 kl 08.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………. §§ 1 - 11
Louise Löfgren

Ordförande

………………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerande

…………………………………
Lisbeth Thorsén-Carlberg

1

2001-04-24

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 maj 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………….

2

2001-04-24

3

§1
Presentation av ledamöter och tjänstemän. Dagordning.
Ordföranden Maj-Lis Nilsson hälsar ledamöter och ersättare samt personal från
kulturförvaltningen välkomna till kulturnämndens första sammanträde.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomförs.
Dagordningen genomgås. På ledamots begäran tillställes ledamöter och ersättare
den av kommunfullmäktige beslutade ordningen för ersättare. Två ändringar i
dagordningen begärs.
Kulturnämnden beslutar
1. att punkten 12 på föredragningslistan utgår, då den är otillräckligt beredd;
2. att det brådskande, samma dag inkomna ärendet Årsredovisning
donationsfonder tas upp på dagordningen.
________

2001-04-24

4

§2
Val av arbetsutskott till kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
1. att utse ledamöter och ersättare i kulturnämndens arbetsutskott enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén-Carlberg (c)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Ulf Hansson (v)

Personliga ersättare
Jan-Erik Jansson (s)
Kerstin Frändebo(c)
Helén Nilsson (s)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Per-Axel Persson (v)

2. att, om ersättaren ej kan medverka, annan ersättare får adjungeras.
_______

2001-04-24

5

§3
Författningssamling – reglemente för kulturnämnden
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för kulturnämnden i Karlskrona
kommun, och detta reglemente har tillställts nämnden.
_______

2001-04-24

6

De berörda
Akten

§4
Delegationsordning
På grund av nyinrättad Kulturnämnd har förslag till ny delegationsordning
upprättats utifrån den nu gällande organisationen.
Ordföranden Maj-Lis Nilsson yrkar att ärendenummer 2.13 och 2.14 under rubriken
Personaladministration stryks.
Kulturnämnden beslutar
att anta upprättad delegationsordning med ovanstående ändringar.
_______

2001-04-24

7

Akten

§5
Projektplan samt information
Kulturnämnden har erhållit förslag till ny projektplan för kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningens chef Ivar Wenster redogör för förslaget, vilket antagits av
genomförandegruppen:
Till basenheterna Båtsmanskasernen, Biblioteken och Kulturskolan förs, fram till
september 2001, Världsarvsprojektet. Det finns avsikt att skapa en ny enhet,
nämligen ”Kulturlokaler”, vari ingår Sparresalen och Konserthusteatern.
Sistnämnda bör i första hand vara till för kultur, musik och teater och inte som
samlingslokal för andra ändamål.
Jan Lennartsson yttrar sig.
Ivar Wenster ger en kort aktuell information om kulturförvaltningen. Enligt förslag
har kulturförvaltningen gemensam administration med idrottsförvalningen under
resterande tid av 2001 i avvaktan på att serviceförvaltningen tillträder.
Majli Karlsson yttrar sig.
Vidare informeras om nyrekryteringar inom kulturförvaltningen, nämligen
Torbjörn Lindstedt till ny koordinator för Världsarvsprojektet samt
Ewa Henneke till projektledare för World Heritage Youth Forum.
Rekrytering pågår av två projektledare för förnyelsen av landsbygdsadresser.
Budgetarbete pågår. Förvaltningen organiseras av en ledningsgrupp bestående av
cheferna för bibliotek, kultur och världsarvsprojekt.
Mats Mårtensson, Björn Ericsson och Kerstin Frändebo yttrar sig om
adressförnyelsen på landsbygden.
Kulturnämnden beslutar
att anta projektplanen för kulturförvaltningen.
_______

2001-04-24

8

De berörda

§6
Sammanträdesplan
Kulturnämnden har tillställts plan för kulturnämndens och dess arbetsutskotts
sammanträden.
Ivar Wenster informerar om vilka lokaler som kommer att användas för nämndens
sammanträden under 2001. En ändring inträder, nämligen att den 21-22 augusti blir
det konferens för hela kulturnämnden inklusive tjäntemän för genomgång av
reglemente, lagar samt diskussion om framtida arbete. Samverkansgruppens och
arbetsutskottets inbokade möten dessa dagar sker samtidigt.
Diskussion ger vid handen att sammanträdestid kl 13.30 är det lämpligaste.
Ny sammanträdesplan skrivs (bilaga).
Kulturnämnden beslutar
1. att anta sammanträdesplanen för Kulturnämnden
2. att Kulturnämndens sammanträden sker i fortsättningen kl 13.30.
______

2001-04-24

9

Kommunala Handikapprådet

§7
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet
Mats Mårtensson och Anders Persson yttrar sig angående möjlighet för ersättare att
inneha närvarorätt. Maj-Lis Nilsson påpekar att enligt reglerna för Kommunala
handikapprådet skall ledamot informera ersättare.
Kulturnämnden beslutar
1. att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Karin Karlsson

Ersättare
Inger Fölster

2. att ordföranden framför till Kommunala handikapprådet önskemålet om att
ersättare får närvarorätt.
_______

2001-04-24

§8
Offentliga sammanträden
Kulturnämnden beslutar
att kulturnämndens sammanträden skall vara offentliga.
_______

10

2001-04-24

11

De berörda
Bankgiro
Postgiro

§9
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av delningen av kultur- och fritidsförvaltningen 2001-04-01 krävs
beslut om vem som har behörighet att disponera kulturförvaltningens bank- och
postgirokonton.
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive kolumn.
Maj-Lis Nilsson
Ivar Wenster
Stefan Petersson

Annika Blomstrand
Barbro Johansson
Ingrid Öhman

Under 2001 används en gemensam balansräkning varvid dessa konton även
kommer att disponeras av Idrotts- och Fritidsnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att utse ovanstående personer till behörighet att disponera ovan bank- och
postgirokonton. Beslutet gäller tills vidare.
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______

2001-04-24

Lantmäterimyndigheten
Akten

12

2001.04.03

§ 10
Hemställan om nytt kvartersnamn
Från Lantmäterimyndigheten har till kulturförvaltningen framställt önskemål om ett
kvartersnamn på ett nyligen avstyckat område i Torskors. Den gällande detaljplanen
tillkom 1990 och området har sedan dess använts av Kustbevakningen, framöver
avses byggnaderna att användas för fackligt verksamhet.
I ett angränsande område finns ett flertal kvarter med namn på olika mineraler. Ett
förslag till namn på det nu aktuella området skulle därför kunna vara Mineralen.
Mineralen finns ej tidigare som kvartersnamn i Karlskrona kommun.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden att besluta att Kulturnämndens arbetsutskott
beslutar att kvarteret får namnet Mineralen.
Kulturnämnden beslutar
att kvarteret får namnet Mineralen.
______

2001-04-24

13

Kommunledningsförvaltningen

§ 11
Årsredovisning donationsfonder
Som ett brådskande ärende har Kommunledningsförvaltningen översänt begäran om
ett godkännande av revisionsberättelse för Kenneth Strängs Minnesfond.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna revisionsberättelsen för Kenneth Strängs Minnesfond.
______

2001-04-24
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2001-05-29

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Drottninggatan 69
Tisdagen den 29 maj 2001 kl 13.30 – 15.30

Beslutande

ordförande
ledamöter

tjänstgörande
ersättare

Maj-Lis Nilsson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Björn Ericsson (m)
Kerstin Frändebo (c)

ersättare

Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster
Stefan Petersson
Mikael Jansson
Louise Löfgren

sekreterare
Utses att justera

Jan-Erik Jansson

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B,
torsdagen den 7 juni kl 07.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………. §§ 12 –19
Louise Löfgren

Ordförande

………………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerande

………………………………….
Jan-Erik Jansson

1

2001-05-29

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 juni 2001-05-30
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………….

2

2001-05-29
Ekonomi-Kommunledningsförvaltningen
Kulturskolan
Akten

3

2001.056.041

§ 12
Bokslut
Stefan Peterson redogör för delårsbokslut och budgetuppföljning per 30 april 2001.
En intäktsminskning har förmärkts inom Kulturskolan, dock torde dess budget
balanseras under året. Världsarvsprojektet ligger på plussidan.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2001 föreslagit kulturnämnden
besluta
1. att uppmana Kulturskolan att under innevarande år vidta sådana åtgärder så att
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram och
2. att i övrigt godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för april månad.
Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

2001-05-29
Ekonomi-Kulturförvaltningen
Operan på Fortet
Akten

4

2001.036.863

§ 13
Operan Barberaren i Sevilla
Ivar Wenster informerar om det treåriga operaprojektet som genomförs av
föreningen Opera på fortet. Förra året gav kommunen bidrag med 500 tkr, varav
200 tkr från kultur- och fritidsförvaltningen och 300 tkr från världsarvsprojektet. I
år ansöks om kommunens bidrag med 500 tkr. Förra årets operaföreställning blev
en stor succé. I år spelas operan i Bastion Aurora och arrangörerna hoppas kunna
fullfölja den treårig planen för operaframföranden under sommartid.
Jan Lennartsson och Ulf Hansson yttrar sig.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2001 föreslagit nämnden
att kulturnämnden anslår 400 tkr för att möjliggöra uppförandet av operan
Barberaren i Sevilla sommaren 2001 på Bastion Aurora i Karlskrona.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.

2001-05-29
Akten

5

2001.021.403

§ 14
Miljöplan för Karlskrona kommun
Kulturchefen Ivar Wenster informerar om den miljöplan som erhållits av
samhällsbyggnadsförvaltningen, där framför allt mark-, vatten- och livsmiljöfrågor
är fokuserade. Det saknas en tydligare inriktning på livskvalitetsfrågor. Miljöplanen
är på snabbremiss och kulturförvaltningen har framfört sina synpunkter i
svarsskrivelse den 7 maj 2001.
Kulturförvaltningens arbetsutskott har den 17 maj beslutat
att föreslå kulturnämnden att göra ett snabbremissyttrande enligt kulturchefens
skrivelse.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.

2001-05-29

6

§ 15
Översiktsplan för Karlskrona kommun
Ivar Wenster informerar om kommunens översiktsplan, den andra i ordningen, ett
strategiskt dokument. Planen tar bland annat upp både politisk och demografisk
befolkningsprognos, visar på olika möjliga områden för satsningar av olika slag
samt talar om kulturmiljöer. Kulturnämnden skall i sitt yttrande beakta kultur- och
naturmiljöer och yttrandet skall lämnas senast den 30 juni.
Björn Ericsson yttrar sig.
Kulturnämndens arbetsutskott har den 17 maj beslutat
att föreslå nämnden att lägga ett extra nämndmöte om översiktsplanen den 18 juni
kl 13.30, föregånget av gruppmöten.
Kulturförvaltningen beslutar enligt förslaget.

2001-05-29

7

§ 16
Sommarens evenemang
Ivar Wenster informerar om de tre större evenemang i sommar, där
kulturförvaltningen är med som arrangör, nämligen Historisk evenemangsvecka,
operan Barberaren i Sevilla samt Nattvakten.
Den historiska evenemangsveckan, med en budget på 70 tkr, sker vecka 26, då
bland annat tre dagar på Drottningskärs kastell kommer att fyllas av historiskt
inriktade inslag.
Barberaren i Sevilla (huvudarrangör Opera på fortet) har premiär den 17 juli och
visas under 10 föreställningar i juli.
Nattvakten – ett ljudkonstverk / mekanisk opera (i regi av Reich & Szyber och
Riksteatern) ges dagligen under juli på fyren God natt med inklusiv båttransport.
Kulturförvaltningen har ingen del i dess budget.
Jan-Erik Jansson yttrar sig.
Dessutom informerar Ivar Wenster om den svenska världsarvsfilmen, en nygjord
film om de 11 svenska världsarven, bekostad gemensamt av de svenska
världsarven. Filmen ges i sin helhet i SVT den 31 maj med två repriser. Filmen har
gjorts i olika långa versioner på svenska och engelska samt finns tillgängliga på
kulturförvaltningen.
Jan Lennartsson yttrar sig.

2001-05-29
Akten

8

2001.12.865

§ 17
Karlskrona kommuns millenniumgåva; skulptur av Ulf Rollof
Ivar Wenster informerar att kultur- och fritidsnämnden tagit beslut om att ta emot
Stadsbudskårens gåva till kommunen samt att placeringen på Stumholmen
diskuterats fram i samråd mellan kulturförvaltning, konstnär och givare. Vidare är
tillstånd för placering på Stumholmen sökt hos länsstyrelsen, varifrån ett svar med
negativ hållning inkommit, dock påvisas möjligheten att gå vidare i ärendet.
Jan Lennartsson framför åsikten att frågan om placering på Stumholmen inte bör
fortföljas; detta beslut bör upphävas och istället bör ny plats hittas.
Mats Mårtensson och Björn Ericsson yttrar sig.
Maj-Lis Nilsson informerar om att miljö- och byggnadsnämnden inbjudit till
hearing den 6 juni, där bland annat skulpturens placering kommer att diskuteras,
varför frågan kan tas upp till diskussion därefter.
På nämndens extra möte den 18 juni diskuteras ärendet vidare.

2001-05-29

9

§ 18
Personalförsörjningsplan
Mikael Jansson, personalsekreterare, presenterar sig och informerar om kommunens
planerade personalförsörjningsplan samt om kommande serviceförvaltning.
Den övertalighetsproblematik som fanns på 90-talet har i aktuella prognoser ersatts
av rekryteringsbehov; för 1997-2007 med 2.630 personer och för 1999-2009 ökar
prognosen till 3.700 personer. Planer finns på olika tillvägagångssätt för att fylla
behoven.
Björn Ericsson, Mats Mårtensson, Jan Lennartsson och Majli Karlsson yttrar sig.
Vid nämndens arbetsmöte i höst tas frågan upp på nytt.

2001-05-29

10

§ 19
Anmälningsärende och delegationsbeslut
Anmälningsärende
Svar på revisionsrapport och sammanställning av ändringar i och nytryck av
kommunstyrelsens dagordning
Delegationsbeslut
Nämnden informeras om att beslut tagits av arbetsutskottet den 16 maj 2001 enligt
följande:
AU § 1
AU § 2

Namnsättning på biväg till Bokskogsvägen i Nättraby
Namnsättning på ny väg i Nättraby

Vidare informeras om nedanstående beslut.
Beslut tjänsteman

Delegat

Yttrande över detaljplan Nättraby 23:1 m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan gång/cykelväg
Trantorp – Stora Vörta

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan del av södra Saltö m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan kvarteret Stärkelsen m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan kvarteret Stärkelsen m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan fastigheterna Ingenjören 4
m.fl

Torsten Ridell

För mer information, se delegationspärmen.

2001-05-29

11

2001-05-29

12

2001-06-18

Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, sal Ellida, Ö. Köpmangatan 7 B
Måndagen den 18 juni kl 13.30 – 15.45

Beslutande

ordförande
vice ordförande
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (m)

Övriga deltagare

ersättare

Björn Ericsson (m)

tjänstemän

Ivar Wenster
Torsten Ridell
Louise Löfgren

sekreterare
Utses att justera

Helén Nilsson (s)

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
onsdagen den 27 juni kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………… §§ 20 – 23
Louise Löfgren

Ordförande

…………………………………
Maj-Lis Nilsson

Justerande

……………………………….
Helén Nilsson

1

2001-06-18

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 juni 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Louise Löfgren

2

2001-06-18

3

§ 20
Översiktsplan för Karlskrona Kommun
Nämnden kommenterar det samrådsyttrande som kulturförvaltningen skrivit
angående förslaget till ny översiktsplan. Yttrandet bör utökas med en del punkter,
såsom t.ex. cykelleder och det offentliga rummet. En del av planens
detaljplanering bör strykas, såsom ett nämnt antal bensinstationer inom ett visst
område. Det tidigare kravet på inrättandet av ett skönhetsråd bör inskrivas i den
nya versionen av yttrandet (bil. 1).
Skrivelsen skall inges till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 30 juni.
Kulturnämnden beslutar
att kulturchefen ges i uppdrag att komplettera kulturförvaltningens yttrande
angående kommunens översiktsplan med de tillägg och ändringar som nämnden
diskuterat fram.
_______

2001-06-18

4

§ 21
Karlskrona kommuns millenniumgåva; skulptur av Ulf Rollof
Torsten Ridell förevisar en visualisering av skulpturen på tv-skärmen. Skulpturens
placering diskuteras.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) resonerar kring samtidskonsts placering på allmän
plats och alternativa förslag till placering av Rollofs konstverk enligt skrivelses
(bil. 2).
Jan Lennartsson (m), Lisbeth Thorsén Carlberg (c), Anders Persson (s), Jan-Erik
Jansson (s), Björn Ericsson (m), Mats Mårtensson (m) och Ulf Hansson (v) yttrar
sig.
Kulturnämnden beslutar
1. att ärendet går tillbaka för ny beredning;
2. att utse en tjänstemannagrupp med uppdrag att söka alternativa placeringar;
3. att, när nya förslag föreligger, inbjuda kommuninvånarna till offentligt möte.
_______

2001-06-18

5

§ 22 Karlskrona kommuns kulturutsmyckningsråd
Då Bengt Lindskog (v) avgår som ledamot i kulturutsmyckningsrådet föreslås att
Ulf Hansson (v) utses till ny ledamot att ersätta Bengt Lindskog.
Kulturnämnden beslutar
att välja Ulf Hansson (v) till ny ledamot i kommunens kulturutsmyckningsråd.
_______

2001-06-18

6

§ 23 Övrigt
Ivar Wenster informerar om att kulturnämndens arbetsdagar den 20-21 augusti
kommer att förläggas till Valje.
_______

2001-09-20

Plats och tid

Kulturskolan, Amiralitetsslätten
Torsdagen den 20 september kl 13.30 – 15.00

Beslutande

ordförande
Maj-Lis Nilsson (s)
vice ordförande Lisbeth Thorsén Carlberg ©
ledamöter
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)

Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare
tjänstemän
sekreterare

Inger Fölster (fp)
Mårten Ekblad (s)
Per-Axel Persson (v)
Ivar Wenster
Stefan Petersson § 25
Fredrik Lundgren
Louise Löfgren

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 27 september kl 07.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………….. §§ 24 - 29
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………………
Maj-Lis Nilsson

Justerande

……………………………………..
Anders Persson

1

2001-09-20

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 september 2001
Anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren

2

2001-09-20

§ 24
Anmälan om nytillkommet ärende
Förvaltningschef Ivar Wenster anmäler ytterligare ett beslutsärende,
nämligen delårsbokslut för Kulturförvaltningen per 2001-08-30.
Nämnden beslutar att delårsbokslutet per 2001-08-30 för
kulturförvaltningen tas upp som ärende 1.

3

2001-09-20

4

Kommunstyrelsen

§ 25
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2001-08-30 för
Kulturförvaltningen
Administrative chefen Stefan Petersson redogör för delårsbokslut t.o.m.
augusti månad 2001 samt prognosen för 2001 (bil. 1).
Totalt kommunbidrag inklusive priskompensation 2001 uppgår till 43,7
mkr. Den budgeterade förändringen för eget kapital är –0,2 mkr och
prognosen för förändringen av eget kapital är –0,2 mkr. Förvaltningens
prognos för verksamhetsåret är ett resultat i paritet mot budget.
Periodens resultat uppgår till + 2,9 mkr, vilket grundas dels på att pengar
för konserthuset har överförts fr.o.m. 2001-04-01 och att vissa gemensamma ärenden inte är slutreglerade, dels på att bidrag till kulturföreningar
och studieförbund är periodiserade till rätt period. Övrigt som har påverkat
positivt är bland annat att förvaltningen utför uppdragsverksamhet åt andra
förvaltningar och verksamheter.
Under årets första åtta månader har kulturskolan uppnått balans mot
budget. För övriga verksamheter finns inga tecken på avvikelser mot
budget med undantag för lönekostnaderna för förvaltningschef, där hälften
av kommunbidraget överförts till idrotts- och fritidsnämnden, varför
kulturnämnden endast har täckning motsvarande en halvtidstjänst.
Kulturförvaltningen progonostiserar ett nollresultat mot budget 2001.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 14 september 2001 föreslagit
kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för augusti månad.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Kulturnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag.
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§ 26
Förslag till budget för år 2002
Förvaltningschef Ivar Wenster kommenterar förvaltningens budgetförslag
för 2002 samt planerna för 2003-2004 i enlighet med skriftligt missiv (bil.
2).
Kommunfullmäktiges direktiv innehåller inga besparingar för
kulturnämndens budget, men ett antal givna att-satser motiverar
kulturförvaltningen att föreslå avvaktan med beslut att avsätta ett belopp
motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till ökad säkerhetsmarginal
eller reserv. Likaså föreslås att avvakta med att avsätta 1 % av nämndens
nettokostnad till en reserv för förnyelse- och utvecklingsåtgärder. Vidare
bedömer förvaltningen att direktivet att avsätta 1 % av nämndens
nettokostnad (800 tkr) till omprioriteringar är omöjligt att genomföra,
däremot skall samtliga insatser för utvecklings- och förnyelsearbete
redovisas i samband med bokslut.
Tilläggsförslagen omfattar bland annat kostnader för förvaltningschef och
nämndsekreterare, då kulturförvaltningen blivit en egen enhet och inte
längre kan dela denna utgift. Personaladministrationen förstärkes med 0,5
personalsekreterare. För att kunna slutföra världsarvsprojektet krävs 1,6
mkr utöver given budgetram och ett tvåårigt projekt för utveckling av
biblioteken (”Publik IT”) kräver ett årligt anslag med 300 tkr.
För Stiftelsen Blekinge Museums ansökan om ökat anslag med 185 tkr för
2002 finns inget utrymme inom befintlig budgetram.
Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) påpekar vikten av ett förtydligande av
missivets att-sats gällande Blekinge Museum och föreslår kulturnämnden
att ändra förslaget till: att utöka kulturnämndens budgetram med 185 tkr i
enlighet med Blekinge Museums ansökan.
Kulturnämnden beslutar att formulera att-satsen i enlighet härmed.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) yttrar sig i positiva ordalag över
budgetförslaget.
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I skrivelse den 4 september 2001 med kulturförvaltningens förslag till
budget för 2002 och planer för 2003-2004 föreslås kulturnämnden begära
kommunfullmäktige att besluta
1.

att godkänna kulturnämndens begäran att under 2002 få avvakta
med att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad
säkerhetsmarginal för att öka handlingsutrymmet;

2.

att godkänna kulturnämndens begäran att under 2002 få avvakta
med att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till reserv för
förnyelse- och utvecklingsåtgärder;

3.

att fastställa kulturnämndens investeringsbudget för 2002 till 950
tkr samt att att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram;

4.

att utöka kulturnämndens budgetram med 175 tkr för att täcka
kostnaden för en personaladministrativ resurs;

5.

att utöka kulturnämndens budgetram med 380 tkr för att täcka
kostnaden för förvaltningschefsbefattningen;

6.

att utöka kulturnämndens budgetram med 380 tkr för att täcka
kostnaden för nämndsekreterare;

7.

att i enlighet med projektplanen för världsarvet avsätta 1,6 mkr för
2002;

8.

att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under
åren 2002-2004 med 400 tkr för 2002 och 600 tkr för 2003-2004
för särskilda kulturevenemang;

9.

att godkänna kulturnämndens begäran att under 2002-2003
genomföra projektet ”Publik IT” med ett årligt anslag på 300 tkr:

10.

att inom ramen för föreslagen tilläggsbudget godkänna ett ökat
anslag till Blekinge museum på 185 tkr;

11.

att godkänna kulturnämndens begäran om utökad ram för att kunna
finansiera ökade kapitalkostnader för den ombyggda konserthusteatern med 300 tkr för 2002 och 800 tkr för 2003.
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Med undantag av att-sats nr 10 beslutar Kulturnämnden enligt
förslaget.
Kulturnämnden beslutar också
10.

att inom ramen för föreslagen tilläggsbudget godkänna ett ökat
anslag till Blekinge museum på 185 tkr.

Anders Persson (s) och Helén Nilsson deltog ej i beslutet, då de sitter i dess
styrelse.
I skrivelse den 4 september 2001 angående förslag till budget för 2002
samt planer för 2003-2003 har kulturförvaltningen föreslagit nämnden att
för egen del besluta
1.

att utreda konsekvenserna av förändrade avgifter på kulturskolan;

2.

att utreda konsekvenserna av subventionerade hyror för kulturlokaler.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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De berörda
Akten

§ 27
Hyreskontrakt avseende bibliotek Nättrabyskolan
Kulturförvaltningen har erhållit ett förslag till hyreskontrakt från barn- och
ungdomsnämnden vilket innebär att kulturförvaltningen skall erlägga
154.656 kr (preliminär hyra) i årshyra till barn- och ungdomsförvaltningen.
Kulturförvaltningen skall erlägga 50 % av kvadratmeterhyran för
bibliotekets yta. Kontraktet gäller för perioden 2001-08-01 – 2004-07-31.
Enligt gällande delegationsordning skall kulturnämnden besluta om
hyreskontrakt överstigande 1 år.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att hyreskontrakt tecknas mellan kulturförvaltningen och barn-och
ungdomsförvaltningen avseende bibliotek på Nättrabyskolan.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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§ 28
Delegationsbeslut
Beslut tjänsteman

Delegat

Yttrande över detaljplaner Gälbgjutaren 8 m.fl.
(ny tillfartsväg)

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för Grönadal 14:1

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för gång- och cykelväg
för Trantorp – Stora Vörta (del av fastigheterna
Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl.)

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för del av Lyckå, del av
Vedeby 8:7

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för del av Verstorp 2:14
m.fl.

Torsten Ridell

För mer information, se delegationspärmen.
_________
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§ 29
Övrigt
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om och hälsar nämnden
välkommen till invigningen av Nättaby Kunskapscentrum som invigs på
Nättrabyskolan den 29 september.
Ivar Wenster informerar kort om regeringens budgetproposition vad avser
kultur.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) yttrar sig angående logotyper och Ivar
Wenster informerar att man under hösten skall hitta en gemensam logotyp
för kulturbyggnaderna i Karlskrona.
Mårten Ekblad (s) yttrar sig om kulturbyggnader i Karlskrona.
_________
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Plats och tid

Stadsbiblioteket, Karlskrona
Tisdagen den 18 december 2001

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)

Närvarande ersättare

Karin Karlsson (s)
Mårten Ekblad (s)
Björn Ericsson (m)
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)
Inger Fölster (fp)

tjänsteman
sekreterare
Utses att justera

Ivar Wenster
Louise Löfgren (§§ 44 - 54)
Yvonne Reinholdsson

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 20 december 2001 kl 07.30
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Yvonne Reinholdsson
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Protokollet är justerat och justeringen har tillkännagivits genom
anslag på kommunens anslagstavla den 20 december 2001
Intygas i tjänsten

……………………………………..
Louise Löfgren
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§ 44
Internbudget för kulturförvaltningen 2002
(bil. 1 i kallelsen)
Förvaltningschef Ivar Wenster föredrar ärendet, där bl.a. förvaltningen har begärt
utökade medel för att täcka en 50 %-ig personaladministratörstjänst. Nämndens
intäktsbudget uppräknas med motsvarande 2 %, vilket utgör ett utökat intäktskrav på
48 tkr för nämndens verksamhet. Förvaltningen föreslår en översyn över avgifterna
till kulturskolan för att täcka del av uppräkningen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 december 2001 föreslagit kulturnämnden
att

godkänna de till skrivelsen bilagda principerna för fördelning samt avgifter i
internbudget 2002.

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

2001-12-18

§ 45
Upphandling av media till folkbiblioteken i Blekinge (sekretessbelagt)
Ärendet, gällande offentlig mediaupphandling, är sekretessbelagt intill dess att
kulturnämnden har fattat beslut.
Förvaltningschef Ivar Wenster föredrar ärendet och framlägger förvaltningens
förslag.
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 46
Utbildningsdagar för biblioteken
(bil. 3 i kallelsen)
Under år 2002 ansöker Karlskrona kommuns bibliotek medel från Växtkraft Mål 3,
insatsområde 1, som stöd för en verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys. För
att möjliggöra detta krävs speciella utbildningsinsatser och tid för personalen, vilket
innebär att biblioteken måste stängas under 4 dagar.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om ärendet och meddelar att dagarna
läggs ut under året på lämpligt sätt.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 30 november 2001 föreslagit kulturnämnden
att

besluta enligt förslaget om stängning under 4 dagar.

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 47
Detaljplanen Pottholmen, Karlskrona
Ivar Wenster informerar över samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
övergripande plan för Pottholmen, vilket utsänts tillsammans med kallelsen.
Kulturförvaltningen har i sitt yttrande över detaljplanen Pottholmen den 5 december
2001 instämt med bedömningsgruppens slutsatser och FOJABs utlåtande, frånsett
vad gäller de äldre byggnaderna. Tillades även att länsfängelset bör hänföras till de
bevaransvärda byggnaderna samt att planen tydligt bör ange att grönområdet och
strandpromenaden är tillgängliga för allmänheten som parkmark och att privatisering
av gårdsmiljöer motverkas.
Planen diskuteras och mötet ajourneras för enskilda överläggningar. Därefter
framförs följande tre yrkanden:
1.

Jan Lennartsson (m) yrkar att förvaltningens yttrande kompletteras med
följande:
I planen har man inte integrerat Lokstallarna med den nya bebyggelsen.
Genom nybyggnationen på Blekingegatan har skapats en sluten ”mur”
istället för att exempelvis skapa någon form av öppen torgyta framför
byggnaden, där människor kan mötas. Lokstallarnas karaktäristiska form är
en viktig del av staden silhuett och bör inte byggas för på så markant sätt.

2.

Mats Mårtensson (m) yrkar att det efter meningen i förvaltningens yttrande
”Vi instämmer med bedömningsgruppens slutsatser …….., skall
inflikas följande mening:
Med äldre byggnader avser vi även brandstationens huvudbyggnad från
1964.

3.

Lisbeth Thorsén Carlberg (c) yrkar att följande tillägg görs till protokollet:
”Som ett komplement till samrådshandlingen föreslår vi att ärendet belyses
med tankar och förutsättningar kring finansiering och genomförande, för att
på så sätt stärka dialogen med medborgarna.”

Kulturnämnden bifaller yrkanden nummer 1 och 3. Kulturnämnden avslår yrkande
nummer 2.
Kulturförvaltningen har i yttrande den 5 december 2001 föreslagit
att

kulturnämnden godkänner skrivelsen.
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Kulturnämnden beslutar
1.

att förvaltningens yttrande angående Pottholmen skrives om med texten
enligt yrkande nummer ett.

2.
att protokollet kompletteras med texten enligt yrkande nummer tre.
________

2001-12-18

§ 48
Läsrörelsen i Karlskrona kommun 2001 – en redogörelse
(Informationsärende)
En sammanställning över läsrörelsen i Karlskrona under år 2001 hade utsänts
tillsammans med kallelsen.
_____
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§ 49
Biblioteksassistent på stadsbiblioteket flyttas till Högskolans bibliotek
(Informationsärende)
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om ärendet. En av stadsbibliotekets
assistenter, verksam inom IT-utbudet och tidigare anställd vid Blekinge Tekniska
Högskolas bibliotek, återgår till sin tidigare tjänst vid högskolan, vilket innebär en
ökad press på den redan hårt tyngda personalsituationen på stadsbiblioteket.
Stadsbibliotekets IT-verksamhet planeras att i framtiden integreras med övrig
verksamhet.
________
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§50
Sökt bidrag till Kungsmaarks- och stadsbiblioteken
(Informationsärende)
Kulturförvaltningen har till Socialförvaltningen ansökt om bidrag för verksamhet
2002 gällande flyktingverksamhet och invandring om totalt 120 000 kronor.
Ivar Wenster informerar om svårigheterna man står inför vad gäller att kunna
tillgodose förväntade flyktinggrupper med litteratur på deras eget språk. För t.ex.
romer finns ingenting, och eftersom det är ett fastställt minoritetsspråk i Sverige,
måste biblioteken kunna tillhandahålla romisk litteratur. Den kulturella och etniska
mångfald som nu finns i Karlskrona, ställer högre krav på att biblioteken kan
tillgodose behoven av böcker och tidningar och på så sätt upprätthålla en god
biblioteksservice.
_________
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§ 51
Yttrande över hemställan angående den gamla stadskyrkogården
(Informationsärende)
Hela ärendet framförs grundligt i kulturförvaltningens yttrande av den 17 oktober
2001. Kulturförvaltningens arbetsutskott har den 11 december 2001 beslutat
- att området behåller sitt nuvarande namn Kapellparken;
- att lämna Saltösunds socialdemokratiska förenings hemställan om en
minnessten i Kapellparken över Hedvig Charlotta Nordenflycht utan
åtgärd samt
- att Kapellparken förses med en informationstavla, där det tydligt framgår
att platsen varit kyrkogård och begravningsplats som tagits ur bruk.
_______

2001-12-18

12

§ 52
Övrigt
Öppethållande och guidning av Amiralitetskyrkan m.fl.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om planerna att tillsätta en tjänst inom
kulturförvaltningen med ansvar för guidning och öppethållande av stadens kyrkor.
Häri ingår att, med hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet, finna lämpliga
guider. Samtliga församlingar kommer att erbjudas denna tjänst.
Bevarande av arkitektoniskt intressanta byggnader
Lisbeth Thorsén Carlberg framför sin åsikt om vikten av att underhålla och bevara
hus i nyare stilar, varvid hon särskilt framhåller ett hus i funktionalistisk stil.
Jan-Erik Jansson instämmer och framför åsikten att kulturnämnden borde kunna
arbeta med målsättningen att bevara både världsarvsbyggnader och byggnader av
annat, för framtiden, intressant slag.
Tackkort
Ett tackkort har inkommit från Nättraby kunskapscentrum för uppvaktning och gåva
vid invigningen av detsamma.
________
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§ 53
Anmälningsärenden
KF § 155: Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen
KF § 162: Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001
________
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§ 54
Tack
Ordföranden tackar ledamöterna för deras arbete och intresse för frågorna under det
gångna året. Diskussionerna har varit lätta att föra och nämndarbetet framstår som
spännande och intressant.
_______

