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23 januari 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 23 januari 2003 klockan 13.30 – 16.00
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m)
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Närvarande ersättare
Mårten Ekblad (s)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Katrina af Wetterstedt (mp)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom, § 7
Elisabet Stengård, chef för filialbiblioteken, § 8

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 1 - 12)

Utses att justera

Jan Lennartsson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Onsdagen den 29 januari klockan 16.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………..
Louise Löfgren
Ordförande ……………………………………
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan Lennartsson

2

23 januari 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 januari 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren
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23 januari 2003

§1
Mötets öppnande
Ordförande Birgitta Törnqvist hälsar välkommen till den nya
kulturnämndens första sammanträde. En presentation av ledamöter och
tjänstemän genomförs.
________

4

23 januari 2003
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§2
Val av arbetsutskott till kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
1. att utse ledamöter och ersättare i kulturnämndens arbetsutskott enligt
följande:
Ordinarie ledamöter
Birgitta Törnqvist (s)
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Jan Lennartsson (m)

Personliga ersättare
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Per-Axel Persson (v)
Bengt-Åke Persson (kd)
Mats Mårtensson (m)

2. att om ersättaren ej kan medverka, annan ersättare får kallas in, samt
3. att vid varje möte får en av ersättarna närvara i löpande turordning.
_________

23 januari 2003
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§3
Val av tre ledamöter till kommittén för konstnärlig utsmyckning
Kulturförvaltningen beslutar
att

till kommittén för konstnärlig utsmyckning utse följande ledamöter
Mårten Ekblad (s)
Ulf Hansson (v)
Kerstin Frändebo (c)

________

23 januari 2003
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§4
Val till kommunala handikapprådet
Vid mötet framkommer att ersättarna i handikapprådet inte får närvara vid
mötena i den utsträckning som vore lämplig för att kunna hålla sig
informerad och därmed vid behov kunna fullgöra sina uppgifter i
handikapprådet.
Kulturnämnden beslutar
1. att till kommunala handikapprådet för perioden 2003-2004 välja
Karin Karlsson (s) som ordinarie ledamot och Inger Fölster (fp)
som ersättare.
2. att Birgitta Törnqvist (s) kontaktar kommunala handikapprådet
angående möjligheten för ersättare att delta i rådets möten.
________

23 januari 2003
De berörda
Akten

8

2002.140.861

§5
Beslut om status som ideell organisation för Sandgrenska manskören
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för enheten för kulturlokaler och de
nya avgiftssystemen som har trätt i kraft enligt beslut förra året.
Hyresvgifterna är differentierade i tre kategorier; kommersiella aktörer,
kommunens interna aktörer samt ideella kulturföreningar. För att kunna få
betala den lägsta hyran som gäller för ideella kulturföreningar, krävs att
föreningen hos kulturnämnden ansöker om att få denna status.
Hyresavgifterna är enligt nedan:
Konserthuset:
Hyra upp till 4 timmar

Externa Kommunala Ideella kulturföreningar

Salong med scen; framträdande och konferens
Salong med scen; vid repetition
Foajé vid konferenser och föredrag
Foajé med kommersiellt syfte

6 500
2 500
1 500
2 500

Hyra 4 – 8 timmar

Externa Kommunala Ideella kulturföreningar

Salong med scen; framträdande och konferens 11 000
Salong med scen; vid repetition
4 000
Foajé vid konferenser och föredrag
2 800
Foajé med kommersiellt syfte
4 500

Sparresalen:
Antal
Extern
timmar
uthyrning,
kr
Upp till 4 tim 2.000
4 – 8 tim
4.000

3 250
1 250
750
1 250

5 500
2 000
1 400
2 250

1 000
500
500
500

2 000
1 000
1 000
1 000

Kommunal
uthyrning,
kr
1.000
2.000

Ideell
kulturförening,
kr
500
1.000

Som första förening har ansökan om att bli ideell kulturförening inkommit
från Sandgrenska manskören.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 15 januari 2003 föreslagit
kulturnämnden besluta
att

Sandgrenska manskören får status som ideell kulturförening.

Efter tillstyrkan av kulturnämndens presidium beslutar
kulturnämnden enligt förslaget.
___________

23 januari 2003
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§6
Beslut om nytt avgiftssystem för Kulturskolan
Kommunfullmäktige har beslutat om ett avgiftssystem för eleverna vid
kulturskolan, vilket innebär att en familjs två första barn betalar full avgift
och att det tredje och därpå följande barn blir befriade från avgift.
Kulturförvaltningen har genom t.f. chefen för kulturskolan Fredrik
Lundgrens skrivelse den 20 januari 2003 konstaterat att det bortfall av
avgiftsintäkter på cirka 20.000 kronor dock skulle kunna klaras med
kulturskolans nuvarande budgetläge. Vidare är det svårt att nu bedöma om
regeln på sikt kommer att ge ett ökat inslag av barn 3,4 osv.
Konsekvenserna för verksamheten kan inte bedömas förrän efter en längre
period, varför kulturskolan måste ges möjlighet att återkomma vad gäller
finansieringen av denna avgiftsbefrielse.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

__________

23 januari 2003
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§7
Information om internbudget för 2003
Förvaltningens ekonom Ewa Bellwaldius informerar. Kommunfullmäktige
har beslutat att tilldela kulturnämnden en budget på 45,2 mkr inklusive
pris- och löneuppräkningar. Budgeten för kulturlokaler har utökats med
1 mkr för att kompensera de ökade kostnader som uppkommit i samband
med ombyggnaden av konserthusteatern.
Inför kulturnämndens möte i februari kommer mer utförlig information att
tillställas ledamöterna inför beslut om budgeten som då skall fattas.
Angående bokslutet ligger förväntat resultat från 0 till -400.000 tkr. Denna
budget innehåller vissa tekniska justeringar. Även här skall mer
information tillställas nämnden inför beslut om årsredovisningen vid
kulturnämndens sammanträde i februari.
_________

23 januari 2003
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§8
Information kring läget på biblioteksfilialerna
Chefen för filialbiblioteken Elisabet Stengård informerar. Biblioteket har
gjort en tydlig befolkningsanalys av de 10 områden som har ett bibliotek.
Elisabet Stengård påpekar att de begränsade öppettider hos vissa av
filialerna gör att biblioteken här inte blir naturliga mötesplatser. Den
digitala delen av biblioteken tar allt större plats. Bibliotekens
internetservice fungerar dåligt med en undermålig datorpark och
otillräcklighet i kommunikationsnätet.
Bibliotekens starka ställning i samhället och stora förtroende hos
allmänheten är positiva faktorer.
_________

23 januari 2003
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§9
Yttrande över remiss angående förslag till regionala miljömål för
Blekinge län
Kulturförvaltningens förslag till yttrande i ovanstående ärende har tillställts
ledamöterna. Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att yttrande ar
skrivet utifrån kulturnämndens reglemente.
Mårten Ekblad (s), Mats Mårtensson (m) samt Inger Fölster (fp) yttrar sig.
Kulturnämnden har i skrivelse den 14 januari 2003 givit ett remissutlåtande
angående förslag till regionala miljömål för Blekinge län.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens skrivande.

__________

23 januari 2003
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§ 10
Meddelanden
Följande meddelanden redovisas i särskild pärm:
1.Vägverkets beslut om vägvisning till filialbibliotek
2. KF § 155 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter
3. KF § 169 Budget 2003 och planer 2004-2005
4. KF § 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för
förtroendevalda
5. KF § 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
6. KF § 175 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor
7. KF § 177 Kommunrådet – utvärdering och direktiv
8. KS § 166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor
9. KS § 169 Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern
10. KS § 170 Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för
mandatperioden 2003-2006
11. KS § 171 Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 20032006
12. KS § 172 Komunstyrelsens beslut över befattning på
kommunledningsförvaltningen
13. KS § 176 Slutrapport över genomförd arbetsvärdering i Karlskrona
kommun
___________

23 januari 2003
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§ 11
Halmstadskonferensen
Ordföranden informerar om Halmstadskonferensen den 13-14 mars som
vänder sig till framför allt bibliotekspersonal. Ordförande Birgitta
Törnqvist (s) skulle dock själv gärna delta i konferensen för att som ny
ordförande i kulturnämnden tillgodogöra sig så mycket av information som
möjligt.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna att ordföranden deltar i Halmstadskonferensen.

__________

23 januari 2003
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§ 12
Övrigt
12.1 Kommittén för konstnärlig utsmyckning
Ulf Hansson informerar om att kommittén närmast kommer att träffas inför
utsmyckningen av Sunnadalsskolans friidrottshall.
12.2 IT på biblioteken
Ivar Wenster informerar om att kulturförvaltningen har 100 datorer, varav
hälften numera har blivit undermåliga, vilket betyder att många datorer
måste tas ur bruk. Som enda förvaltning betalar kulturförvaltningen själv
för sin infrastruktur och den är bristfällig, eftersom det exempelvis inte
finns bredband till vissa filialer.
Jan-Erik Jansson (s) och Mats Mårtensson (m) yttrar sig.
12.3 Introduktionsdag
Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) meddelar att kulturförvaltningen
planerar för en halv introduktionsdag för den nya nämnden.
_________

20 februari 2003

1
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20 februari 2003

Plats och tid Kulturskolan, Karlskrona
Torsdagen den 20 februari 2003 klockan 13.00 – 16.00
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m)
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Närvarande ersättare
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom, § 7

sekreterare

Ingrid Öhman ( §§ 13 – 23)

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Fredagen den 28 februari 2003 kl 14.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………… …………………………….
Ingrid Öhman
Louise Löfgren (utskrift)
Ordförande ……………………………………
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan-Erik Jansson (s)

2

20 februari 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren
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20 februari 2003
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§ 13
Information om nämnd och förvaltning
Förvaltingschef Ivar Wenster informerar nämnden om dess reglemente och
ansvarsområde samt om förvaltningens organisationsplan och delegationsordning. Kommunens visionsprogram om de fyra hörnstenarna presenteras
också.
Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) tackar för informationen och meddelar
vidare att nämnden skall fortlöpande arbeta med sitt måldokument.
_________

20 februari 2003
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§ 14
Nya belägenhetsadresser i Tvings församling
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om hur arbetet med kommunens
nya belägenhetsadressystem är strukturerat. Framgår att de berörda
kommer att informeras om det nya adressförslaget, som sedan är möjligt att
överklaga.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna belägenhetsadresserna i Tvings församling.

__________

20 februari 2003
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Akten

§ 15
Internbudget för 2003
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för förvaltningens internbudget för
2003.
Jan Lennartsson (m) lämnar ett skriftligt yttrande från den borgerliga
gruppen angående behovet av en utökad ram för kulturnämnden. Yttrandet
förstärks genom ett yrkande från gruppen, lämnat skriftligen och med
följande ordalydelse:
Vi yrkar härmed:
Att kulturnämndens egen budget utökas med 200 000 kr för att finansiera
det löpande arbetet;
att kulturnämndens totala budget utökas genom ett tilläggsanslag på 600
000 kr som ska användas för en särskild satsning på kulturinslag i det
nyrenoverade kulturhuset;
att kulturnämnden hemställer hos Karlskrona kommunfullmäktige om en
utökad ram med 800 000 kr för finansiering av ovanstående åtgärder.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) yrkar å den borgerliga gruppens vägnar
att

yrkandet om en utökad ram om 800.000 kr bifalles.

Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) yrkar
att

förvaltningens internbudget godkänns i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Votering
Jan Lennartsson (m) begär votering.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som biträder Jan Lennartssons
förslag röstar nej.

20 februari 2003

Votering
Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)

Ja
1

7

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kulturnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kulturnämnden beslutar således, i enlighet med ovan redovisad
votering
att

godkänna förvaltningens internbudget för 2003.

________

20 februari 2003

§ 16
Kulturförvaltningens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2002
Ekonom Ewa Bellwaldius och förvaltningschef Ivar Wenster redovisar
förvaltningens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2002.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar
kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens årsredovisning för år 2002.

________

8

20 februari 2003
De berörda
Akten

9

2002.039.214

§ 17
Beslut om detaljplan för kv Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
Ivar Wenster redogör för ärendet. Kulturförvaltningen har i november 2002
tillställt Samhällsbyggnadsförvaltningen sitt yttrande, godkänt i
kulturnämndens sammanträde den 21 november 2002, § 56.
I förslaget för området finns inte affärer, daghem m.m. inplanerat.
Skisserna i förslaget visar heller inte att det finns några kvalitetsaspekter på
tilltänkta byggnader.
Förvaltningen har den 11 februari 2003 skrivit ett nytt yttrande, vari
påpekas att kvalitetskriterier för den fysiska gestaltningen av såväl enstaka
byggnader som hela kvarter bör skrivas in i planen. Skrivelsen påpekar
också att, för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet, bör miljökonsekvensbeskrivningen även omfatta Amiralitetsgatan.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens yttrande.

___________

20 februari 2003
De berörda
Akten

10

2001.128.214

§ 18
Beslut om detaljplan för Pottholmen, etapp 1
Kultuförvaltningen har under 2002, i enlighet med kulturnämndens § 55,
lämnat ett yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen. I denna skrivelse
efterlystes en miljökonsekvensbeskrivning, vilken fortfarande saknas.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2003 på nytt påpekat att
kvalitetskriterier för den fysiska gestaltningen av byggnader och kvarter
bör skrivas in i planen.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

_________

20 februari 2003
De berörda
Akten

11

2003.008.214

§ 19
Program NV Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar samt
program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm
Ivar Wenster informerar om programhandlingen som avser att ange
riktlinjer för omvandlingen av området till ett rekreationsområde för
idrotts- och fritidsverksamhet. Programmet kommer att följas av en
detaljplan.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2003 påpekat att det är
av stor vikt att de befintliga natur- och kulturmiljöerna säkerställs.
Planområdet omfattar del av KA 2:s logementsbyggnader som i sitt
byggnadssätt väl representerar den typ som byggdes under 1960-70-talen
och får betraktas som kulturhistoriskt intressanta.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

_________

20 februari 2003
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§ 20
Information om föreningsbidrag
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om fördelningen av bidrag till
kulturföreningar och studieförbund.
__________

20 februari 2003

13

§ 21
Information om deltagande i konferens
Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) informerar om att hon och
förvaltningschefen Ivar Wenster kommer att delta i konferensen
”Kulturpolitikens utmaningar – tendenser i Sverige och Norden” som pågår
den 7 – 8 mars.
________

20 februari 2003
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§ 22
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden finns redovisade i särskild pärm:
KF § 5 Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002
KF § 9 Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny
lag om extraordinära händelser
KF § 10 Kulturnämndens begäran om utökad delegation från
Kommunfullmäktige
Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i Karlskrona kommun den 27
februari 2003
___________

20 februari 2003

15

§ 23
Övrigt
Inger Fölster (fp) frågar varför handikapparkeringen vid Båtsmanskasernen
är borttagen. Ivar Wenster svarar att den kommer att finnas med i den plan
som är under utarbetande för Stumholmen.
Ulf Hansson (v) föreslår att nämnden gör en kortare studieresa och nämner
Växjö som exempel på lämpligt mål.
Även en längre resa för studieändamål föreslogs.
__________

20 mars 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 mars 2003
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

Justering
Ansökan om status som ideell kulturförening från Föreningen Gamla
Carlscrona
Ansökan om status som ideell kulturförening från Nöjesklubben QL
Beslut om placering av millenniumskulptur
Beslut om revidering av fördelning av föreningar mellan Kulturnämnden
och Idrotts- och Fritidsnämnden
Revidering av vidaredelegation inom kulturförvaltningen
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
Budgetuppföljning med helårsprognos per 2003-02-28
Visionsprogrammet
Information angående sommarens kulturevenemang
Information från kommunens bibliotek
Delegeringsbeslut
Anmälningsärende
Övrigt
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20 mars 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 20 mars 2003 klockan 13.30 – 15.30
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m)
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Närvarande ersättare
Mårten Ekblad (s)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, bibliotekschef, § 34

sekreterare

Louise Löfgren ( §§ 24 – 37)

Utses att justera

Helén Nilsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Torsdagen den 27 mars kl 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………… …………………………….
Louise Löfgren
Ordförande ……………………………………
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Helén Nilsson

2

20 mars 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 mars 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren

3

20 mars 2003

4

§ 24
Justering
Till mötets justerare väljs Helén Nilsson (s) att tillsammans med
ordföranden Birgitta Törnqvist justera dagens protokoll den 27 mars 2003
kl 11.00.
_________

20 mars 2003
De berörda
Akten

5

2003.018.861

§ 25
Ansökan om status som ideell kulturförening från Föreningen Gamla
Carlskrona
Föreningen Gamla Carlscrona har inkommit till kulturnämnden med
ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det
nya avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Jan-Erik Jansson (s) anmäler jäv och avviker från nämnden under
diskussionen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2003 föreslagit
kulturnämnden besluta att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella
kulturföreningar skall gälla för Föreningen Gamla Carlscrona.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

20 mars 2003
De berörda
Akten

6

2003.014.861

§ 26
Ansökan om status som ideell kulturförening från Nöjesklubben QL
Nöjesklubben QL har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2003 föreslagit
kulturnämnden besluta att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella
kulturföreningar skall gälla för Nöjesföreningen QL.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________

20 mars 2003
Akten

7

2001.012.865

§ 27
Beslut om placering av millenniumskulptur
Ivar Wenster informerar. Kulturnämndens senaste beslut i frågan var att
ansöka om tillstånd att placera skulpturen vid den lilla badviken på
Stumholmen. Tillstånd har nu erhållits från Miljö- och Byggnadsnämnden
och från Länsstyrelsen.
Jan Lennartsson (m) meddelar att den borgerliga gruppen, som hade andra
placeringsalternativ på förslag tidigare, nu efter överläggningar är beredd
att godkänna placeringen på Stumholmen och således yrkar bifall.
Birgitta Törnqvist (s) yrkar likaså bifall.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna placeringen av millenniumskulpturen på Stumholmen.

_________

20 mars 2003

8

§ 28
Beslut om revidering av fördelning av föreningar mellan
Kulturnämnden och Idrotts- och Fritidsnämnden
Kulturnämnden har redan tidigare beslutat om vilka föreningar som skall
tillhöra Kulturnämnden och nu har Idrotts- och Fritidsförvaltningen lagt sitt
förslag till fördelning.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2003 föreslagit en
fördelning av föreningarna samt föreslagit
att

kulturnämnden beslutar att fördelningen av föreningar sker enligt
detta förslag.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

20 mars 2003

9

§ 29
Revidering av vidaredelegation inom kulturförvaltningen
Ivar Wenster informerar om att man har avskaffat benämningen
administrativ chef och därför måste förvaltningens delegationsordning
förändras i enlighet med detta. Kulturchefen delegerar vidare till
ekonomerna som tillhör Kommunledningsförvaltningen.
Denna delegationsordning rör ej kulturnämndens politiker utan är anpassad
till förvaltningens arbetsordning.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
___________

20 mars 2003
De berörda
Akten

10

2003.017.214

§ 30
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
Kulturförvaltningen fick detaljplanen för ovanstående fastighet, belägen
inom Företagsparken Campus Gräsvik, för samrådsyttrande. Ärendet gäller
en ändring av gällande detaljplan för att uppföra ett parkeringsdäck i två
plan på en yta där det idag finns en markparkering.
Kulturförvaltningen har i skrivelse till Samhällsbyggnadsförvaltningen den
5 mars 2003 angett att det i denna plan inte finns något som föranleder
invändningar eller synpunkter från kulturförvaltningens sida.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

_________

20 mars 2003

11

§ 31
Budgetuppföljning med helårsprognos per 2003-02-28
Ivar Wenster informerar om budgetuppföljningen och helårsprognosen som
tillställts nämnden.
Biblioteksverksamheten riskerar ett underskott och Kulturskolans ekonomi
kommer enligt prognosen att uppvisa underskott. För kulturlokalerna tycks
antalet uthyrningar öka och därmed ge ett överskott. Helhetsprognosen för
förvaltningen pekar därför på ett nollresultat.
Det noteras i budgetuppföljningen för administration och IT att adressättningsprojektet har förlängts med två månader samt att inkomna direktiv
angående uppbyggnad av kommunens IT-miljö en innebär en engångskostnad under året med 800 kronor extra för varje dator. För kulturförvaltningens del innebär detta en mycket hög utgift i förhållande till
förvaltningens storlek, eftersom kulturförvaltningen för sin verksamhet
måste vara mycket datortät med ett 70-tal apparater.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2003 föreslagit nämnden att
godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-02-28 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens budgetuppföljningsrapport och
helårsprognos.

_________

20 mars 2003

§ 32
Visionsprogrammet
Kulturnämnden kommer under aprilsammanträdet att återuppta
diskussionerna kring sitt visionsprogram.
_________

12

20 mars 2003

13

§ 33
Information angående sommarens kulturevenemang
Ivar Wenster informerar om att förvaltningen begärt extra medel om
600.000 kronor av kommunstyrelsen för tre evenemang i sommar, vilket
inte gått igenom, utan istället rekommenderades tre enskilda ansökningar
med en sammanlagd lägre summa. I enlighet med detta kommer tre
ansökningar att lämnas enligt följande.
Sommaropera
Samma arrangör som tidigare, Opera på fortet, ska i samarbete med
Sundsvalls kammarorkester sätta upp Kärleksdrycken av Donizetti och
uppförandet planeras ske på den stora yta som utgjorde varvets gamla
fängelseområde.
Begärda extra medel är 200.000 kr.
Historiska evenemangsveckan
Traditionsenligt evenemang veckan efter midsommar som speciellt lyfter
fram Drottningskärs kastell och sker i samarbete med Blekinge Museum
och Marinmuseum. Evenemanget drar många besökare, framför allt
barnfamiljer och hitresta besökare.
Begärda extra medel är 100.000 kr.
Konst på Godnatt
För fjärde året i rad arrangeras en konstinstallation på Godnatt, och årets
tema blir stengods och keramik, ej i form av bruksföremål. Vernissage blir
sista söndagen i juni och öppethållande varar sex veckor, varvid två dagliga
båtturer/visningar planeras.
Begärda extra medel är 150.000 kr.
För marknadsförning finns ett samarbete kring strategi mellan kommun och
privata näringslivet. De viktiga marknadsföringsfrågorna diskuteras.
__________

20 mars 2003

14

§ 34
Information från kommunens bibliotek
Bibliotekschef Barbro Ingemansson ger en kort dagsredovisning och
nämner bland annat följande.
Biblioteken har upphandlat nya skyltar för vägvisning till sex av
kommunens bibliotek, nämligen Holmsjö, Sturkö, Rödeby, Fridlevstad,
Torhamn och Hasslö. Total kostnad är 22.000 kronor plus moms.
Projektet Växtkraft Mål 3 har slutförts och kommer att slutrapporteras.
Översyn av socialgruppen (som arbetar med Boken-kommer, talböckar,
tekniska hjälpmedel till institutioner och enskilda) skall inventeras med
syfte att utröna om det finns tillgänglighet för alla, om vilka medel som
finns och hur projektet rätt-att-läsa ser ut. Till kulturnämndens möte i maj
kommer redovisningen att vara klar.
En ny blankett för förslag, synpunkter och klagomål har tagits fram. Denna
finns tillgänglig på kommunens bibliotek och på denna kan allmänheten
framföra synpunkter på kulturförvaltningens samtliga verksamheter.
Ett tjänstelånekort har införts. Detta kort skrivs ut till personal vid Barnoch Ungdomsförvaltningen som har intyg från rektor. Till kortet är knutet
12 regler som bland annat ger den enskilde låntagaren vissa befrielser, men
istället gör rektor ansvarig.
Förslag finns framtaget om ny entré i Stadsbiblioteket med bland annat ett
avskiljt utrymme med dagstidningar, till vilket allmänheten kan komma
redan klockan nio för tidningsläsning.
Kommunen saknar informationsfoldrar på utländska språk. Nu skall man ta
fram sådant material på åtta olika språk, nämligen engelska, tyska, polska,
ryska, albanska, kurdiska, arabiska och bosniska.
Biblioteket har haft möten på tema skolbibliotek med friskolor i
kommunen.
Aktiviteter:
1 april arrangerar Bibliotekets Vänner program på Karlskrona
stadsbibliotek kl 20. Jonas Bonner, vd Bonnier Tidskrifter, Jonas Eriksson,

20 mars 2003

15

vd Bonniers Populärpress och Mats Carleson, vice vd Amelia Förlag. Tema
om kultur, kulturtidskrifter och Jonas Bonnier läser ur sin nya bok.
23 april – Världsbokdagen
Maratonläsnings i Konserthusets foajé kl 08.00-20.00. Varje läspass är 15
minuter. Tidsbokning sker på tfn 30 34 72 eller 30 34 22. Medverkande är
bland annat Kim Kimselius. Ett arrangemang av KUBIK.
Kl 20.00 – Bibliotekets vänners program – Michael Helgesson på
stadsbiblioteket.
Tre medarbetare – trotjänare – kommer att penisoneras och avtackas under
våren, nämligen Anna-Brith Rydell, Yvonne Johannesson samt Lars
Fristedt.
27 maj – biblioteken stängs för personalens vårutflykt.
Ordföranden tackar för informationen.
_________

20 mars 2003

§ 35
Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut av enhetschef Annika Eklund på Båtsmanskasernen
angående bidrag till föreningar/arrangemang under januari – mars 2003
finns redovisade i särskild pärm och gäller:
SIMP
Jord i Skorna
Jazz i Karlskrona
Kammarmusikkonst
Bastubokultför.
Konstrundan i
Blekinge
Margareta Skantze
_________

25.000 kr för verksamhet
20.000 kr för uppsättning av pjäser
20.000 kr för arrangemang European Echoes
3.000 kr för ”Romantisk afton”
10.000 kr för verksamhet
3.000 kr
7.000 kr för föreställning om Heliga Birgitta

16

20 mars 2003

§ 36
Anmälningsärende
Följande anmälningsärende finns redovisade i särskild pärm:
KS § 26 Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil
vad gäller handikappförvaltningens bilar
___________

17

20 mars 2003

18

§ 37
Övrigt
Redovisning av bisyssla för förtroendevalda lämnas till sekreteraren.
Mats Mårtensson (m) framför önskemål om att stadsbibliotekets chef Inger
Persson bjuds in till nämnden för att ge information om sin verksamhet.
Inger Fölster (fp) informerar om kompendiet ”Publikutveckling för teater i
Blekinge”.
Ivar Wenster rapporterar att han varit på konferens i Stockholm på tema ny
kulturpolitik i Norden. En fråga som deltagarna fick med sig var:
Konservera borgerlig kultur eller förvekliga ungdomars drömmar?
Ivar Wenster rapporterar om ett styrelsemöte för ReNDoc som ägde rum i
Portsmouth. ReNDoc är en europeisk nätverksorganisation för
örlogsstäder, där man träffas och diskuterar både gemensamma frågor och
enskilda örlogsstäders problem. Överlag handlar det om ny utveckling av
både levande och nedlagda örlogsbaser.
Birgitta Törnqvist rapporterade om den konferens i Halmstad som hon
tillsammans med medarbetare inom biblioteket deltagit i. Årets Halmstadskonferens hade namnet Smältdegel och berörde bland annat barn-skolorbibliotek i Norge, vilket var en intressant jämförelse med svenska
förhållanden. Nästa konferens äger rum i Åhus och får tema biblioteksarkitektur.
Sekreteraren Louise Löfgren slutar sin tjänst i april och avtackades med
blommor.
__________

16 april 2003

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 april 2003
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49

Justering
Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Lyckå församling
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för Blekinge Kårspäx
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för Föreningen
Marinens Ungdomsmusikkår
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för Sensus
studieförbund Skåne-Blekinge
Beslut om godkännande av årsredovisning 2002 för K. Strängs Minnesfond
Delegeringsbeslut
Anmälningsärende
Diskussion – visionsprogrammet
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för teatergruppen Jord i
Skorna (en sektion av Älmtamåla skolrotes intresseförening) samt
Kulturföreningen Bastubo
Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
Övrigt

16 april 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 16 april 2003 klockan 13.30 – 16.00
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m) -14.30
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Tjänstgörande ersättare
Karin Karlsson (s) - 15.00
Ulf Lund (c)
Närvarande ersättare
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 38-49)

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Torsdagen den 24 april kl 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Anders Persson

2

16 april 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 april 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Eva Karlsson

3

16 april 2003

4

§ 38
Justering
Till mötets justerare väljs Anders Persson (s) att tillsammans med
ordföranden Birgitta Törnqvist justera dagens protokoll den 24 april 2003
kl 11.00.
_________

16 april 2003
De berörda
Akten

5

2001.027.246

§ 39
Nya belägenhetsadresser för delar av Lyckå församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 27 mars 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Lyckå församling. Dessa insamlade
förslag har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter,
hembygds- och samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med
förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

16 april 2003
De berörda
Akten

6

2003.047.861

§ 40
Ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Kårspäx
Blekinge Kårspäx har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för Blekinge Kårspäx.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

16 april 2003
De berörda
Akten

7

2003.048.861

§ 41
Ansökan om status som ideell kulturförening från Föreningen
Marinens Ungdomsmusikkår
Föreningen Marinens Ungdomsmusikkår har inkommit till kulturnämnden
med ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med
det nya avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för Föreningen Marinens Ungdomsmusikkår.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

16 april 2003
De berörda
Akten

8

2003.049.861

§ 42
Ansökan om status som ideell kulturförening för Sensus studieförbund
Skåne-Blekinge
Sensus studieförbund Skåne-Blekinge har inkommit till kulturnämnden
med ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med
det nya avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, dock under
förutsättning att det gäller kulturarrangemang.

Yrkanden
Jan Lennartsson (m) samt Anders Persson (s) yrkar på återremiss. Önskar
få in mer faktauppgifter om Sensus studieförbund Skåne-Blekinge.
Jan Lennartsson föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett tydligare regelverk för hur det nya avgiftssystemet ska tolkas.
Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet samt ge
kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett tydligare regelverk.
__________

16 april 2003

9

2003.058.046

§ 43
Godkännande av årsredovisning 2002 för K Strängs minnesfond
Från kommunledningsförvaltningen har inkommit årsredovisningen för
2002 gällande K Strängs minnesfond. Granskning och godkännande av
denna redovisning ankommer på kulturnämnden och skall vara gjord senast
den 29 april 2003 av minst hälften av nämndens ledamöter.
Birgitta Törnqvist berättar i korthet för nämnden vem Kenneth Sträng var
och varför minnesfonden kom till.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
att

godkänna årsredovisningen för 2002 för K Strängs minnesfond.

Kulturnämnden godkänner förslaget samt undertecknar
årsredovisningen.
___________

16 april 2003

§ 44
Delegeringsbeslut
Ansökan om bidrag för inköp av litteratur till folkbibliotek.
Ärendet finns i pärmen för delegeringsbeslut.
_________

10

16 april 2003

§ 45
Anmälningsärende
Följande anmälningsärende finns redovisade i särskild pärm:
1. Kort om Pottholmens historik från Metria
2. Information om Biblioteksstatistik över 2002 års utlåning för
kommunala bibliotek.
3. KS § 48 Gallringsplan för kommungemensamma handlingar
4. KF § 24 Förslag till reviderat handikappolitiskt program
___________

11

16 april 2003

§ 46
Diskussion - visionsprogrammet
Nämnden delas in i grupper för att diskutera och arbeta fram ett
visionsprogram för kulturnämnden.
__________

12

16 april 2003
De berörda
Akten

13

2003.050.861

§47
Ansökan om status som kulturförening för teatergruppen Jord i
Skorna samt Kulturföreningen Bastubo
Teatergruppen Jord i Skorna och Kulturföreningen Bastubo har inkommit
till kulturnämnden med ansökan om att bli betraktade som ideella
kulturföreningar i enlighet med det nya avgiftssystemet för
konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för teatergruppen Jord i Skorna och Kulturföreningen
Bastubo.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________

16 april 2003
Kommunledningsförvaltningen

14

2003.163.109

§48
Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
2003-2006
Nytillkommet ärende
Från kommunledningsförvaltningen har inkommit förslag till
handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006 för yttrande senast
den 5 maj.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna kommunledningens förslag till handlingsplan för etnisk
mångfald.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

16 april 2003
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§ 49
Övrigt
-

Möte med kommunens revisorer

Birgitta Törnqvist (s) och Jan Lennartsson (m) har den 1 april haft ett möte
med kommunens revisorer. Vid detta möte diskuterades bland annat vilka
risker som finns i nämnden. Detta ämne kan diskuteras vid ett framtida
möte med nämnden.
-

Kulturpolitiskt handlingsprogram

Birgitta Törnqvist (s) informerar från en konferens, sammankallad av
Region Blekinge. Region Blekinge avser att ta fram ett nytt kulturpolitiskt
handlingsprogram. Kommunerna är en av de viktigaste delarna i detta
arbete. Arbetet beräknas vara klart under våren 2004.
-

Bibliotekets vänner

Den 1 april hade Bibliotekets vänner en sammankomst där Jonas Bonnier
fanns på plats för att tala om bland annat sitt författarskap. Birgitta
Törnqvist (s) informerade från denna träff.
-

Kontakten med Ulf Fembro

Ivar Wenster informerar angående diskussionen i media om kontakten
mellan honom och Ulf Fembro. Ivar återkommer i ärende under kommande
sammanträden.
Birgitta Törnqvist (s) och Jan Lennartsson (m) har båda fått e-post från Ulf
Fembro.
-

Mötet avslutas

Ordföranden Birgitta Törnqvist önskar alla en skön och avkopplande påsk.
__________

15 maj 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 15 maj 2003
§ 50

Justering

§ 51

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Jämjö församling

§ 52

Detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1

§ 53

Planprogram för Aspö 5:68 m fl

§ 54

Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003

§ 55

Delårsbokslut 2003-04-30 för kulturnämnden

§ 56

Lena Larsson informerar om sociala gruppen

§ 57

Inger Persson informerar om stadsbiblioteket

§ 58

Anmälningsärende

§ 59

Övrigt

§ 60

Övrigt

1

15 maj 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 15 maj 2003 klockan 13.30 – 16.05
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Ulf Lund (c)
Mårten Ekblad (s)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius § 55
Lena Larsson § 56
Inger Persson § 57

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 50-60)

Utses att justera

Majli Karlsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Måndagen den 26 maj 2003 kl: 08.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Majli Karlsson

2

15 maj 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 maj 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

15 maj 2003

4

§ 50
Justering
Till mötets justerare väljs Majli Karlsson (s) att tillsammans med ordföranden
Birgitta Törnqvist justera dagens protokoll den 26 maj 2003 kl: 08.30.
_________

15 maj 2003

De berörda
Akten

5

2001.027.246

§ 51
Nya belägenhetsadresser för delar av Jämjö församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 7 april 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Jämjö församling. Dessa insamlade förslag har
sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

15 maj 2003

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2003.068.214

§ 52
Detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1
Kulturnämnden har fått planen för samråd med enkelt planförfarande.
Planen har tillkommit för justering av kvartersgräns inför en försäljning.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att tillstyrka föreslagen detaljplan.
_________

6

15 maj 2003

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

7

2003.064.214

§ 53
Planprogram för Aspö 5:68 m fl
Detaljplaneprogram för Aspö Mad samt området kring färjeläget har den 15 april
2003 översänts till kulturnämnden för samråd.
Programmet syftar till byggandet av lägenheter och äldreboende på Aspö.
Aspö Mad har historiskt haft en stor betydelse på ön både som färjeläge och
som hamn för uppbyggandet av det fasta kustförsvaret. Området består i
huvudsak av det nuvarande färjeläget med hamnplan och parkeringsytor samt
äldre betesmark, idag kraftigt igenväxt.
Förutom den moderna bebyggelsen vid hamnen finns tre mindre förrådshus som
tillhört försvaret.
Kulturnämnden har inget att invända mot huvuddragen i programmet. Det är av
stor vikt att hamnområdet städas upp och att ön får en riktig mottagningsstation
med information till besökare. Arbetet med att utveckla ”befästningsparken” på
Aspö har utvecklats starkt de senaste åren genom bl a upprustningen av
Drottningskärs kastell och bevarande av ytterligare befästningar på ön.
Aspö har stora möjligheter att utvecklas till ett starkt besöksmål i framtiden
varför särskild vikt bör läggas på utformningen av ”entrén” till ön.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt
att tillstyrka planprogrammet.
________

15 maj 2003

Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

2003.061.026

§ 54
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003
Ett förslag till reviderat jämställdhetsprogram har sänts på remiss till
kulturnämnden. Jämställdhetsprogrammet kommer att revideras årligen.
Varje förvaltning ska utifrån det gemensamma jämställdhetsprogrammet göra sin
egen jämställdhetsplan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att tillstyrka jämställdhetsprogrammet 2003.
_________

15 maj 2003

Ekonomi
Akten

9

2002.170.042

§ 55
Delårsbokslut 2003-04-30 för kulturnämnden
Ewa Bellwaldius redogör för delårsbokslutet per den 30 april 2003.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget
år 2003 med –0,4 mkr. Resultatet per den 30 april 2003 uppgår till
-1,5 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, 0,3 mkr.
Kulturförvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att minimera risken för
underskott i år samt dels undvika långsiktig obalans budgetmässigt.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,
att godkänna vidtagna åtgärder enligt förvaltningens skrivelse 13 maj 2003.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________

15 maj 2003

10

§ 56
Information om sociala gruppen
Lena Larsson, stadsbiblioteket informerar om sociala gruppen.
I Karlskrona kommun finns det idag 60 kunder som är inskrivna i ”Boken
kommer”-tjänst. De får böcker hemlevererade till sig.
Boklådor körs ut till 20 institutioner.
Det finns idag 241 talbokskunder i Karlskrona. Talböcker finns både på
kassettband och på CD. I framtiden kommer det endast att finnas på CD.
På statsbiblioteket finns en inläsningstjänst, som kan hjälpa synskadade att läsa
in viktig information på band.
Ordförande tackar Lena Larsson för informationen.
_________

15 maj 2003

11

§ 57
Information om stadsbiblioteket
Inger Persson, chef för stadsbiblioteket informerar om stadsbiblioteket och dess
verksamhet.
Inger har ett förordnande från 1 september 2002 till 31 december 2003.
Idag arbetar 10,75 bibliotekarier, 7,5 biblioteksassistenter, 1 vaktmästare samt 1
transportör på stadsbiblioteket.
Inger berättar hur man arbetar på stadsbiblioteket idag och hur man önskar att
arbeta i framtiden.
Flera arrangemang är på gång på stadsbiblioteket, bl a Nostalgidag i
Vämöparken 22 maj, en utställning Böcker – Bilder – Barn samt ett KUBIKarrangemang i Vämöparken den 25 maj.
Ordförande tackar Inger Persson för informationen.
___________

15 maj 2003
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§ 58
Anmälningsärende
KSAU § 47 Budgetuppföljning februari månad 2003
KF
§ 37 Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner
KS
§ 59 Budgetuppföljningsrapport den 28 februari 2003
Ärendena finns i särskild pärm.
__________

15 maj 2003

Ulf Fembro
Ekonomi
Akten

2002.055.805

§59
Övrigt
Skrivelse från Ulf Fembro
Ulf Fembro har inkommit med en skrivelse till kulturförvaltningen där han
ansöker om projektbidrag på 200.000 kronor till filmen ”Livsviljan”.
Projektidén är att med ungdomar i rollerna producera en novellfilm om
drivkrafterna bakom drogmissbruk.
Tanken med filmen är att den ska vara möjlig att visa i skolan. Skolorna i
kommunen får fri visningsrätt av filmen i två år.
100.000 kronor beviljades och utbetalades under 2002. För att filmprojektet
ska kunna slutföras behöver resterande 100.000 kronor utbetalas.
Kulturnämnden beslutar
att de resterande 100.000 kronor utbetalas så att projektet kan slutföras.
___________

13

15 maj 2003

14

§60
Övrigt
- Konfliktläget
Ivar Wenster informerar kort om konfliktläget. Kulturförvaltningen har endast
två medarbetare som tillhör SKAF.
Inga transporter kan genomföras. Viss undervisning från kulturskolan får ställas
in då lärare inte kommer in på skolorna. Lokalerna städas ej då lokalvårdnarna är
uttagna i strejk.
Rödeby bibliotek är stängt. Renoveringen av Lyckeby bibliotek som skulle
påbörjas denna veckan får skjutas på framtiden.
______

21 augusti 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 21 augusti 2003
§ 61

Justering

§ 62

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Kristianopels församling

§ 63

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Sillhövda församling

§ 64

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Tjurkö

§ 65

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Rödeby församling

§ 66

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Fridlevstads församling

§ 67

Beslut om nya belägenhetsadresser för Tvings församling

§ 68

Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun

§ 69

Ansökan om status som ideell kulturförening från Gamla Vis- och Spelmansklubben

§ 70

Ansökan om status som ideell kulturförening från Musikföreningen Spider

§ 71

Ansökan om status som ideell kulturförening från Handikappföreningarna i Blekinge

§ 72

Ansökan från Marinens Hemvärnsmusikkår om lägre taxa för hyra 5-6 mars 2003

§ 73

Beslut om handlingsplan för Lättläst och Läsombud

§ 74

Ansökan om bidrag från Carlskrona Amatörteater

§ 75

Nya avgifter för Kulturskolan

§ 76

Budgetuppföljning Kulturnämnden juni 2003

§ 77

Budget 2004

§ 78

Delegationsärende

§ 79

Anmälningsärende

§ 80

Informationsärende

§ 81

Information om personalnyckeltal m m inom kulturförvaltningen

§ 82

Övrigt

1

21 augusti 2003

Plats och tid Utvecklingscentrum, Gullberna Park, Bikupan
Torsdagen den 21 augusti 2003 klockan 13.30 – 16.35
Sammanträdet börjar med studiebesök hos Carlskrona Amatörteater, kostymförrådet.
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius §§76-77
Leif Lönnqvist § 81

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 61-82)

Utses att justera

Mats Mårtensson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Fredagen den 29 augusti 2003 kl: 13.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Mats Mårtensson

2

21 augusti 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 augusti 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

21 augusti 2003

§ 50
Justering
Till mötets justerare väljs Mats Mårtensson (m) att tillsammans med ordförande
Birgitta Törnqvist (s) justera dagens protokoll den 29 augusti 2003 kl: 13.00.
_________

4

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

2001.027.246

§ 61
Nya belägenhetsadresser för delar av Kristianopels församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 9 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Kristianopels församling. Dessa insamlade
förslag har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter,
hembygds- och samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med
förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

5

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

2001.027.246

§ 63
Nya belägenhetsadresser för delar av Sillhövda församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Sillhövda församling. Dessa insamlade förslag
har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

6

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för delar av Tjurkö församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Tjurkö församling. Dessa insamlade förslag har
sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

7

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

8

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för delar av Rödeby församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Rödeby församling. Dessa insamlade förslag har
sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

9

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för delar av Fridlevstad församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Fridlevstad församling. Dessa insamlade förslag
har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

10

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för Tving församling
Kulturnämnden har från Adress- och vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun
fått namnförslag för belägenhetsadresser för Tvings församling. Dessa insamlade
förslag har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamhälligheter,
hembygds- och samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med
förslag.
Detta ärende har varit uppe på kulturnämndens sammanträde i februari 2003.
Det fanns då alternativa namnförslag på några vägar. Dessa alternativa namn är
nu borttagna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

21 augusti 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Torsten Ridell
Akten

11

2003.017.214

§ 68
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun
Kulturnämnden har fått planen för samråd för ovanstående fastighet för
samrådsyttrande senast den 15 augusti. Ärendet gäller en ändring av gällande
detaljplan för att uppföra ett parkeringsdäck i två plan på en yta där det idag finns
en markparkering.
Området befinner sig inom Företagsparken Campus Gräsvik alldeles sydost om
Vodafones anläggning.
Kulturförvaltningen har i en skrivelse den 6 augusti angett att det inte finns
ytterligare att invända mot planen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna förvaltningens yttrande.
________

21 augusti 2003
Gamla Vis- och Spelmansklubben
Akten

12

2003.106.861

§ 69
Ansökan om status som ideell kulturförening från Gamla Vis- och
Spelmansklubben
Gamla Vis- och Spelmansklubben har inkommit till kulturnämnden med ansökan
om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya
avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar skall
gälla för Gamla Vis- och Spelmansklubben.
_______

21 augusti 2003
Musikföreningen Spider
Akten

13

2003.085.861

§ 70
Ansökan om status som ideell kulturförening från Musikföreningen
Spider
Musikföreningen Spider har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att
bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet för
Konserthusteatern och Sparresalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar skall
gälla för Musikföreningen Spider.
________

21 augusti 2003
Handikappföreningarna i Blekinge
Akten

2003.104.806

§ 71
Ansökan om status som ideell kulturförening från Handikappföreningarna i Blekinge
Handikappföreningarna i Blekinge har inkommit till kulturnämnden med
ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya
avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Arbetsutskottet yrkar på avslag på denna ansökan, då Handikappföreningarna i
Blekinge inte kan ses som en kulturförening.
Kulturnämndens beslutar enligt arbetsutskottets yrkande och beslutar
således
att

avslå ansökan om status som ideell kulturförening från Handikappföreningarna i Blekinge.
________
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21 augusti 2003
Marinens Hemvärnsmusikkår
Akten

2003.079.861

§ 72
Ansökan från Marinens Hemvärnsmusikkår om lägre taxa för
hyra 5-6 mars 2003
Marinens Hemvärnsmusikkår har den 12 maj 2003 inkommit till kulturnämnden
med ansökan om att få beräknas enligt den lägre taxan vid hyra av konserthuset
den 5-6 mars 2003. Arrangemanget var ickekommersiellt och med fri entré.
Den lägre taxan gäller för ideella kulturföreningar.
Ivar Wenster har efter arbetsutskottets begäran om att få komplettering av
ansökan, beskrivning av verksamheten samt få reda på om Marinens
Hemvärnsmusikkår är föreningsanknuten, tagit kontakt med Bo Samuelsson på
Marinens Hemvärnsmusikkår. Ivar Wenster lämnar den information han fått.
Ärendet diskuteras.
Kulturnämnden beslutar
att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar skall
gälla för Marinens Hemvärnsmusikkår,
att taxan gäller från ankomstdatum 12 maj 2003.
_______
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21 augusti 2003
Projektgruppen
Akten

16

2003.114.027

§ 73
Handlingsplan för Lättläst och läsombud
Handlingsplanen för lättläst och läsombud är upprättad av en projektgrupp från
kulturförvaltningen och handikappförvaltningen. Planen är en fortsättning på
projektet Rätt att Läsa – Rätt att förstå som genomfördes 2000-2001. En viktig
resurs för genomförande av planen är kommunens folkbibliotek.
Projektets huvudsyfte har varit att bereda vuxna med utvecklingsstörning bättre
tillgång till samhällsinformation, nyheter och böcker på lättläst svenska.
Projektets mål har varit att läsning med läsombud skall bli en naturlig del av
utvecklingsstördas vardag.
Projektgruppen har föreslagit:
att Handlingsplanen antages av kulturnämnden,
att projektgruppen omvandlas till en samverkansgrupp med representation från
kulturförvaltningen,
att kulturförvaltningen avsätter 130 tkr i 2004 års budget bl.a för utökat
mediaanslag och uppbyggnad av s.k. mediakiosker.
I anslutning till årets budgetarbete har förslaget beretts av kulturförvaltningen
som föreslår följande:
att medel för utökade mediaanslag för projektet får samordnas med övrigt
mediaanslag,
att särskilda medel för uppbyggnad av mediakiosker får sökas från
investeringsbudgeten 2004, samt
att kulturnämnden i övrigt antager förslaget till Plan för Lättläst och läsombud.
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden enligt
kulturförvaltningens förslag.
________

21 augusti 2003
Carlskrona Amatörteater
Akten

2003.126.864

§ 74
Ansökan om bidrag från Carlskrona Amatörteater
Carlskrona Amatörteater har inkommit med en skrivelse med önskan att få hjälp
med anställd personal för att kunna driva sitt kostymförråd vidare.
Ett studiebesök har gjorts av kulturnämnden hos Carlskrona Amatörteaters
kostymförråd på Gullberna.
Ivar Wenster informerar om att Lenny Mostberg nu håller på med en
förvaltningsöversyn gällande teater i Karlskrona. Översynen beräknas vara
klar i december 2003.
Nämnden bordlägger ärendet tills dess att översynen är klar.
_______
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21 augusti 2003
Kulturskolan
Akten

18

2003.081.806

§ 75
Nya avgifter för Kulturskolan
I en skrivelse daterad den 13 maj 2003 föreslår Kulturskolan att avgifterna för
undervisningen ska indexuppräknas med 2 % fr o m hösten 2003.
Ämne mm
UPPTAKTEN
Instrument, dans
Rock, teater
Bild, film
Kör
Hyra låg
Hyra hög
Skrivarkurs
Adm avgift

Idag barn
500
530
530
570
250
225
500
100
150

Ny avgift
510
540
540
580
260
230
510
of
of

Idag vuxna

Ny avgift

1 060
1 060
1 140
300
450
1 000

1 080
1 080
1 160
310
460
1 020

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

21 augusti 2003
Ekonomi
Akten

2002.170.042

§ 76
Budgetuppföljning kulturnämnden juni 2003
Ewa Bellwaldius, ekonom, föredrar ärendet.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2003 med –0,4 mkr. Resultatet per den 30 juni 2003 uppgår till –1,2 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, -0,3 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,4 mkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport,
att

tidigare beslutade åtgärder sedan tidigare kvarstår

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden att godkänna
budgetuppföljningen för juni 2003.
________
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21 augusti 2003
Kommunfullmäktige
Ekonomi
Akten

20

2003.087.041

§ 77
Budget 2004
Den nationella kulturpolitiken har fått förnyad aktualitet genom att tydligare
inriktas mot frågor som rör barn- och ungdomskultur, kulturellt mångfald och
inte minst det uppmärksammade förslaget med fritt inträde på statliga museer.
I Karlskrona kommun har det under de senaste åren upplevts en stark utveckling
av kulturlivet med framför allt en ökning av såväl teater- och musikevenemang.
Generellt sätt ökar kulturbruket genom bl a fler sålda biljetter, en stigande
utlåningsfrekvens bå biblioteken och en ökad bokförsäljning.
Satsning på barn- och ungdomskultur är fortfarande ett prioriterat område med en
omfattande verksamhet framförallt i samverkan med skolan.
Biblioteksverksamheten står inför nya stora utmaningar. Ökningen av antalet
vuxenstuderande ställer speciella krav på biblioteken. Ökningen av digital media
och databaser kräver ständigt nya investeringar. Den problematiska
lokalsituationen på framförallt stadsbiblioteket innebär svårigheter till att hålla en
kvalitativ service.
Ewa Bellwaldius, ekonom, redogör för föreslagen budget för 2004.
Kulturnämnden beslutar för egen del
att

godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2004 samt planer för åren
2005-2006.

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna kulturnämndens begäran att under 2004 få avvakta med att
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal och
för att öka handlingsutrymmet,

att

fastställa kulturnämndens investeringsbudget för 2004 till 650 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,

att

godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren 20042006 med 300 tkr för särkskilda kulturevenemang.
_______

21 augusti 2003

§ 78
Delegationsärende
Ärende
Ändring av öppethållandet på Lyckeby bibliotek i höst
Sommartider på alla våra bibliotek sommaren 2003
Sommarstängt på Kungsmarkens bibliotek
Läsårstider på kulturskolan 2003-2004
Bidrag till föreningar/arrangemang april-juni
Detaljplan för del av Säby 4:14, Karlskrona kommun
Detaljplan för Gullberna Park etapp 2, del av
Gullbernahult 1 m fl, Karlskrona kommun
Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm,
Karlskrona kommun
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården),
Karlskrona kommun
________

Delegat
Barbro Ingemansson
Barbro Ingemansson
Barbro Ingemansson
Fredrik Lundgren
Annika Eklund
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster

21

21 augusti 2003

22

§ 79
Anmälningsärende
KF § 51 Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
KF § 54 IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun
KF § 57 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003
KF § 74 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006
KF § 75 Rosenholms idrottscentrum
KF § 92 Revisionsberättelse för år 2002 samt om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
KF § 93 Delårsbokslut per den 30 april 2003
KF § 97 Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
Mångfald 2003-2006
KF § 82 Halvårsrapport avseende projekt ”Karlskrona samlas mot droger”
Kulturdepartementet Regeringsbeslut avseende framställan om byggnadsminnesförklaring och fastställande av skyddsföreskrifter för Basareholmen, Karlskrona
kommun
Länsstyrelsen Blekinge län Byggnadsminnesförklaring av byggnaderna på
fastigheten Stumholmen 2:3 i Karlskrona, Karlskrona kommun
Verksamhetsberättelse Ungdomsrådet 2002
________

21 augusti 2003

§ 80
Information
- Bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek
Statens kulturråd har den 3 juni 2003 beviljat Karlskrona kommun ett bidrag på
200 tkr till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. Bidraget gäller för ett år.
- Blankett för förslag, synpunkter och klagomål
En blankett har tagits fram för att få in synpunkter på kulturnämndens verksamhet.
Arbetsutskottet har önskemål om att ordet klagomål stryks från blanketten.
Kulturnämnden är av samma åsikt, ordet klagomål stryks därmed från blanketten.
Det ska även skrivas till vilka enheter som ingår i kulturförvaltningen.
- Översättning av låneregler
Nu finns översättning av bibliotekets låneregler på en mängd språk: engelska,
tyska, franska, polska, kurdi, ryska, bosniska, arabiska, albanska och sorani.
________

23

21 augusti 2003

§ 81
Information om personalnyckeltal m m inom kulturförvaltningen
Leif Lönnqvist, personalsekreterare informerar om kulturförvaltningens
personalnyckeltal/-statistik, rekryteringssituationen, åtgärder för att minska
sjuktalen, revisionsförhandlingar samt bisysslor.
_______

24

21 augusti 2003

25

§ 82
Övrigt
Lista – ideella kulturföreningar
Lista har skickats ut med de ideella kulturföreningar som nämnden har beslutat ska
få hyra Konserthuset och Sparresalen med det nya avgiftssystemet. Listan grundar
sig på beslut fram till nämndens sammanträde den 15 maj 2003.
Orkester Norden
Jan-Erik Jansson (s) framför sitt och nämndsledamöternas tack till nämnden och
ordförande för att de fått möjlighet att närvara på Orkester Nordens konsert i
Karlskrona den 4 juli 2003.
Nordiskt världsarvsmöte
Birgitta Törnqvist (s) och Ivar Wenster har deltagit i ett nordiskt världsarvsmöte i
Rauma, Finland mellan den 15-17 augusti 2003.
En förening för svenska världsarv har bildats. I initialskedet finns det tre
medlemmar varav Karlskrona är en av dem.
Godnatt
Utställningen Territorium som visades på Godnatt under sommaren diskuteras.
Blankett för ideella kulturföreningar
Efter diskussion har nämnden kommit fram till att en blankett ska tas fram för
ansökan om status som ideell kulturförening. Denna blankett ska skickas ut i
samband med bokning av Konserthuset eller Sparresalen. De blir lättare att ta
beslut då man får in samma uppgifter från alla sökande föreningar.
Det poängteras också att ansökningarna som kommer in till nämnden för beslut ska
gälla från ankomstdatum.
_______

18 september 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 september 2003
§ 83

Justering

§ 84

Välkomsthälsning

§ 85

Delårsbokslut augusti 2003

§ 86

Nya förseningsavgifter på biblioteket

§ 87

Delegeringsärende

§ 88

Anmälningsärende

§ 89

Information om KUBIK

§ 90

Information om belysningsprogram av Stortorget

§ 91

Övrigt

1

18 september 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 18 september 2003 klockan 13.30 – 15.15
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius
Ann-Christin Bernhardsson

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 83-91)

Utses att justera

Yvonne Reinholdsson (kd)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 23 september 2003 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Yvonne Reinholdsson

2

18 september 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 23 september 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

18 september 2003

4

§ 83
Justering
Till mötets justerare väljs Yvonne Reinholdsson (kd) att tillsammans med
ordförande Birgitta Törnqvist (s) justera dagens protokoll den 23 september 2003
kl: 11.00.
_________

18 september 2003

§ 84
Välkomsthälsning
Ordförande hälsar Marie-Helena Ohlsson (mp) välkommen som ny ersättare i
kulturnämnden.
________

5

18 september 2003
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

2002.170.042

§ 85
Delårsbokslut
Ewa Bellwaldius redogör för delårsbokslutet per den 31 augusti 2003.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget
år 2003 med –0,4 mkr. Resultatet per den 31 augusti 2003 uppgår till +0,1 mkr,
att jämföra med budgeterat resultat för samma period, +0,4 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,1 mkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2003 med
helårsprognos, samt

att

tidigare beslutade åtgärder kvarstår för att ett nollresultat skall uppnås till
bokslutet den 31 december 2003.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

18 september 2003
Kommunfullmäktige
Akten

7

2003.143.806

§ 86
Nya förseningsavgifter på biblioteken
I en skrivelse, daterad 9 september 2003, har avgiftsförslag för 2004 inkommit
till kulturnämnden. Förslaget gäller bl a förseningsavgifter för boklån. Idag är
förseningsavgiften 1 kr/media/dag men föreslås höjas till 2 kr/media/dag.
Detta görs bland annat för att man då hoppas få in böckerna i tid så att man kan
få mer rotation på efterfrågade böcker.
Kulturnämnden har den 18 september 2003 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

förlorat lånekort ska ersättas med 20 kronor för vuxna och
10 kronor för barn och ungdomar upp till 16 år,

att i övrigt godkänna avgiftsförslaget för 2004.
________

18 september 2003

§ 87
Delegationsärende
Ärende
Motion angående otrygghet i kommunens parker och gator
Hemställan om namnsättning av kvarter i Lyckebyområdet
Hemställan om vägnamn vid nordvästra delen av
Torhamns samhälle
Hemställan om namnändring på väg på Tjurkö
_______

Delegat
Ivar Wenster
KN AU
KN AU
KN AU

8

18 september 2003

§ 88
Anmälningsärende
KSAU § 101 Östersjöstrategi 2003-2004
KS
§ 119 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
KS
§ 122 Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003
KF
§ 105 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF
§ 106 Kommunala val
KF
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003
________

9

18 september 2003

§ 89
Information - KUBIK
Ann-Christin Bernhardsson, producent på Kulturskolan informerar om
samprojektet KUBIK, ett barn- och ungdomskulturprojekt. Projektet varar i tre
år, därefter ska en utvärdering ske. I projektgruppen ingår representanter för
allmänkulturen, biblioteken samt Kulturskolan.
Allt arbete i projektet utgår från barnkonventionen.
Ordföranden tackar Ann-Christin Bernhardsson för informationen.
__________

10

18 september 2003

§ 90
Information - Belysningsprogram av Stortorget
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om det belysningsprogram av
Stortorget, som har tagits fram.
Ordföranden tackar Ivar Wester för informationen.
_______

11

18 september 2003

12

§ 91
Övrigt
Stiftelsen Björkholmsstugor
Jan-Erik Jansson (s) vädjar om ekonomisk hjälp till Stiftelsen Björkholmsstugor.
Skolteaterfestival Sydost
Inbjudan till Skolteaterfestival Sydost delas ut.
Mats Mårtensson (m) och Marie-Helena Ohlsson (mp) anmäler intesse att
deltaga.
Nämnden beslutar att ovanstående ledamöter deltar från kulturnämnden.
Stängning av biblioteken
Biblioteken håller stängt den 1-4 oktober 2003 på grund av uppgradering av
biblioteksdatasystemet BOOK-IT.
Tack
Jan-Erik Jansson (s) tackar för inbjudan till invigningen av Ulf Rollofs
lekskulptur.
________

20 november 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 november 2003
§ 92

Spraycan art målning på Skatehallen

§ 93

Sammanträdestider för kulturnämnden samt arbetsutskott 2004

§ 94

Anhållan om rabatterad hyra för konserthuset

§ 95

Avskrivning av kundfordringar

§ 96

Förslag till attestreglemente för kulturförvaltningen

§ 97

Budgetuppföljning

§ 98

Budget 2004

§ 99

Revision

§ 100

Kontaktpolitiker

§ 101

Delegationsärende

§ 102

Anmälningsärende

§ 103

Informationsärende, personalnyckeltal 2:a tertialet, Kulturförvaltningen

§ 104

Övrigt

1

20 november 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
torsdagen den 20 november 2003 klockan 13.30 – 16.25
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius §§ 95-98
Leif Lönnqvist § 103

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Inger Fölster (fp)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 25 november 2003 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Inger Fölster

2

20 november 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 25 novmeber 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

20 november 2003
Torsten Ridell
Tekniska förvaltningen
Akten

4

2003.159.866

§ 92
Spraycan art målning på Skatehallen
En skrivelse har inkommit till kulturförvaltningen från en konstnär med anledning
av att han vill begära tillstånd att göra en Spraycan art målning på de fasader som
vätter mot vattnet på den så kallade Skatehallen i handelshamnen i Karlskrona.
Konstnären kräver ingen betalning utan gör målningen helt gratis. Enda kravet är
fria händer.
Ärendet har varit uppe på kulturnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet ställer sig
positiv till ansökan.
Då erbjudandet bör behandlas som en gåva måste kommunens policy för
mottagande av gåvor respekteras.
Ägaren till byggnaden måste också konsulteras.
Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget.
Kulturnämnden beslutar
att fortsätta driva frågan,
att kontakta fastighetsägaren samt,
att konstverket i första hand ska målas direkt på väggen.
_______

20 november 2003

5

Kommunfullmäktige
Akten

§ 93
Sammanträdestider för kulturnämnd samt arbetsutskott 2004
Kulturförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan för
kulturnämnden samt arbetsutskotten för 2004.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2004.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

20 november 2003
Rotary
Ekonomi
Akten

6

2003.148.806

§ 94
Anhållan om rabatterad hyra för konserthuset
En skrivelse har inkommit den 1 oktober 2003 från Rotaryklubbarna i Karlskrona
och Ronneby, angående önskemål om att får rabatterad hyra för arrangemanget
den 24 oktober 2003. Syftet med arrangemanget var att samla pengar till Rotarys
världsomspännande kampanj för utrotning av polio där målet för kampanjen är att
polion skall vara helt utrotad år 2005.
Rotary anordnade liknade arrangemang år 2002 och ansökte även då om
reducering av lokalhyran, vilket avslogs av kulturnämnden.
Rotary är ingen kulturförening, varför hyra för ideella kulturföreningar inte kan
komma i fråga.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan till rabatterad hyra för arrangemanget 24 oktober 2003.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

20 november 2003
Ekonomi
Akten

7

2003.175.042

§ 95
Avskrivning av kundfordringar
Kulturförvaltningen föreslår avskrivning av kundfordringar till ett belopp av
74.812:40 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalat trots
påminnelse och krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Ewa Bellwaldius föredrar ärendet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 74.812:40 kronor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

20 november 2003
Kommunfullmäktige
Ekonomi
Akten

8

2003.176.002

§ 96
Förslag till attestreglemente för kulturförvaltningen
Ett reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, antogs av
kommunfullmäktige § 124 den 18 juni 1997.
Reglementet omfattar samtliga nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser har i
uppdrag att med reglementet som grund utforma mer detaljerade och
förvaltningsanpassade rutiner för den interna kontrollen. De förvaltningsspecifika
rutinerna ska fastställas av nämnden och översändas för beslut vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Kultur- och fritidsnämnden antog attestreglemente för kultur- och
fritidsförvaltningen den 18 november 1997 med revidering den 25 maj 1999.
Sedan delningen av kultur- och fritidsnämnden den 1 april 2001 i två nämnder,
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, har inte kulturnämnden antagit
något attestreglemente för kulturförvaltningen. Ett förslag har tagits fram av
kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förslaget till attestreglemente för kulturförvaltningen samt
att översända reglementet till kommunfullmäktige för fastställande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
__________

20 november 2003
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomi
Akten

9

2002.170.042

§ 97
Budgetuppföljning
Ewa Bellwaldius redogör för budgetuppföljningen per den 31 oktober 2003.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2003 med –0,3 mkr. Resultatet per den 31 oktober 2003 uppgår till –0,2 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, +0,2 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,7 mkr.
Prognosen pekar på risk för underskott. De tidigare beslutade åtgärderna
genomförs som tidigare aviserats.
Ordförande tackar för redogörelsen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 31 oktober 2003 med
helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

20 november 2003

10

§ 98
Budget 2004
Ewa Bellwaldius informerar kort om budgeten för 2004. Den innehåller tre olika
ramjusteringar. Den första avser ramjustering för administrativa besparingar,
91 tkr. Den andra gäller underhåll av lokaler med 58 tkr. Den tredje gäller
inrättande av samordnare för välfärdsroteln, rotel 2 och ger en ramsjustering med
50 tkr.
_________

20 november 2003
Akten

11

2003.146.007

§ 99
Revision
Förvaltningschef Ivar Wenster har arbetat fram ett förslag till svar på
revisionsrapporten. Skrivelsen delas ut och nämndsledamöterna läser igenom
materialet och gör vissa ändringar.
Kulturnämndens presidium föreslås få mandat för att slutföra skrivelsen. Svaret ska
vara revisionen tillhanda senast den 1 december 2003.
Kulturnämnden godkänner förslaget.
________

20 november 2003

§ 100
Kontaktpolitiker
Flera förvaltningar har kontaktpolitiker från respektive nämnd knutna till
verksamheten.
Frågan har varit uppe i kulturförvaltningens ledningsgrupp och
samverkansgruppen. Önskemål har framkommit att även kulturnämnden utser
kontaktpolitiker till kulturförvaltningens olika verksamheter samt
kulturföreningar.
Kulturnämnden beslutar att biträda förslaget.
_______

12

20 november 2003

13

§ 101
Delegationsärende
Ärende
Delegat
Ny arkivansvarig för kulturnämnden
Ivar Wenster
Detaljplaneprogram för del av kv Munspelet 1 och 2, Spandelstorp Ivar Wenster
Planprogram för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö Ivar Wenster
Detaljplan för del av Karlskrona 3:3 (fd 6:1), Rosenholm
Ivar Wenster
Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby
Ivar Wenster
Nya öppettider på Rödeby bibliotek
Elisabet Stengård
Anhållan om vägnamn i Skavkulla
Arbetsutskottet
________

20 november 2003

14

§ 102
Anmälningsärende
KS § 138 Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av
budgetprocessen
KS § 140 Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
KS § 141 Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport
KS § 142 Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2002
KF § 127 Kommunala val
KF § 132 Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
KF § 133 Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006
samt riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl.
KF § 134 Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
KF § 137 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003
________

20 november 2003

§ 103
Informationsärende
Personalnyckeltal 2.a tertialet
Leif Lönnqvist, personalsekreterare, redovisar kulturförvaltningens
personalnyckeltal för 2:a tertialet.
Ordföranden tackar för redovisningen.
_________

15

20 november 2003
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§ 104
Övrigt
Synpunktsblankett
Till kulturförvaltningen har inkommit en synpunktsblankett med mycket positiva
synpunkter om Nättraby bibliotek.
Blankett som status som ideell kulturförening
Kulturförvaltningen har nu tagit fram en blankett som ska användas när en
förening söker status som ideell kulturförening för avgiftsreduktion samband med
hyra av Konserthuset och Sparresalen.
Tack
Ett tackbrev har inkommit från Lyckeby Gille för uppvaktningen i samband med
föreningens 95-års jubileum den 26 oktober 2003.
Kulturnämndens sammanträde i december
Kulturnämndens sammanträde den 16 december börjar med jultallrik i
Wämöstugan kl. 12.00. Sammanträde hålls därefter i angränsande lokaler.
_________

16 december 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 december 2003
§ 105
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§ 116

Julhälsning
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16 december 2003

Plats och tid Kaffestugan i Wämöparken, Karlskrona
tisdagen den 16 december 2003 klockan 13.30 – 15.55
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m) – kl. 15.00
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd) – kl. 15.00
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s) – kl. 15.00
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius
Ann-Christin Bernhardsson

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Kerstin Frändebo (c)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 18 december 2003 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Kerstin Frändebo

2

16 december 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 18 december 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

16 december 2003
Akten

4

2003.87.041

§ 105
Internbudget
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela kulturnämnden en budget på 45,9 mkr
inklusive satsning på kulturella arrangemang med 0,5 mkr. Kompensationer har
erhållits för löner 2003 gällande SKTF:s avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster,
lokalkostnader 2004, intäktshöjningar samt eventuell justering av
personalomkostnader faller under tekniska justeringar som ges besked om i mitten
av december.
Budgeten för 2004 innehåller tre olika ramjusteringar. Den första avser
ramjustering för administrativa besparingar, 91 tkr. Den andra gäller underhåll av
lokaler med 58 tkr. Den tredje och sista gäller inrättandet av en samordnare för
välfärdsroteln, rotel 2 och denna ger en ramjustering med 20 tkr.
Den administrativa besparingen har generellt belastat respektive
verksamhetsområde som en besparing. Underhållet av lokaler har likaså belastat
respektive verksamhetsområde som en besparing.
Utifrån de kända löneutfall som hittills blivit under 2003 samt de kända
ramjusteringarna har förvaltningens ekonom justerat ramen och därmed kommit
fram till att den blir 46,3 mkr för 2004.
I januari 2004 kommer nämnden att få ta del av de slutliga budgetbeloppen som
blir efter de att de återstående tekniska justeringarna gjorts.
Ordföranden tackar för föredragningen.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att

godkänna kulturförvaltningens förslag till internbudget för 2004, samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten för de tekniska
justeringar som återstår.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________
Kommunledningsförvaltningen

2002.170.042

16 december 2003

5

Akten

§ 106
Budgetuppföljning kulturnämnden november 2003
Kulturnämndens verksamhet, totalt, beräknas uppvisa en avvikelse från budget
år 2003 med –0,3 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period,
+0,2 mkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat med 0,6 mkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 30 november 2003
med helårsprognos.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

16 december 2003
Berörda på biblioteken
Akten

6

2003.142.806

§ 107
Avgifter och ersättningar för biblioteksverksamheten 2004
På kulturnämndens sammanträde i september 2003 beslutade nämnden om nya
avgifter och ersättningar för biblioteksverksamheten. Dessa har sedan varit uppe i
kommunfullmäktige för beslut.
Ersättningarna har sedan dess justerats något varför ett nytt beslut måste tas i
kulturnämnden.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om ändringarna.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna ändringarna i avgiftsförslaget för 2004 enligt bilaga 1.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

16 december 2003

7

2003.185.109

§ 108
Kontaktpolitiker
Flera förvaltningar har kontaktpolitiker från respektive nämnd knutna till
verksamheten.
Frågan har varit uppe i kulturförvaltningens ledningsgrupp och
samverkansgruppen. Önskemål har framkommit att även kulturnämnden utser
kontaktpolitiker till kulturförvaltningens olika verksamheter och föreningar.
Förvaltningschef Ivar Wenster har tagit från ett förslag till antal kontaktpolitiker
för kulturnämndens olika verksamheter.
Kulturnämnden diskuterar förslaget och vad som förväntas av en kontaktpolitiker.
Uppföljning bör ske i mars månad 2004.
Intresserade ledamöter anmäler sitt intresse till de olika ansvarsområdena.
Verksamhet

Kontaktpolitiker

Huvudbiblioteket

Rikard Jönsson, Karin Karlsson

Nättraby bibliotek

Birgitta Törnqvist

Rödeby bibliotek

Jan Lennartsson

Fridlevstads bibliotek

Majli Karlsson

Jämjö bibliotek

Per-Axel Persson

Kulturskolan

Jan-Erik Jansson, Inger Fölster

Konserthusteatern

Ulf Lund

Konsthallen

Ulf Hansson, Bengt-Åke Persson

Kulturföreningarna

Marie-Helena Olsson, Anna Månsson

Studieförbunden

Kerstin Frändebo

Kulturnämnden beslutar enligt ovanstående förslag till kontaktpolitiker.
_______

16 december 2003
Tekniska förvaltnigen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

8

2003.178.331

§ 109
Program för förnyelse av Hoglands Park
Den framtida utformningen av Hoglands Park har varit diskuterad en längre tid
och har i samband med förslaget till mediahus på Kungsplan kommit i fokus på
planeringsdebatten. I samband med detaljplanen för Pottholmsprojektets första
etapp, har man efterlyst kommunens syn på framtiden för Hoglands Park.
Kulturförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och samhällsByggnadsförvaltningen utarbetat ett förslag till program för parkens förnyelse.
Det har diskuterats i Karlskrona Stadsmiljöråd vilka tillstyrkt programmets
principer och huvuddrag.
Efter diskussion beslutar kulturnämnden att betona följande punkter:
- En trygg och säker parkmiljö ska vara målet för förändringen.
- Att sätta staket runt Hoglands Park finns det delade meningar om i nämnden.
- Belysningen är en annan viktig fråga, ska man plocka fram den gamla stilen på
lyktor och belysning eller ska man ha något nytt som ligger i framkant?
- Scenen ”Snäckan” diskuteras. Finns det fler av den sorten eller är det den enda
i sitt slag?
- Om en paviljong ska byggas bör där även finnas allmänna toaletter.
- Slutligen hoppas kulturnämnden att allmänheten kommer att få möjlighet att
tycka till om förändringen av Hoglands Park.
Kulturnämnden beslutar
att ansluta sig till riktlinjerna i programmet med ovanstående tillägg, samt
att programmet efter remissförfarande bör bli föremål för ett gemensamt
beslut i berörda nämnder.
_______

16 december 2003

Kommunstyrelsen

9

2003.142.800

§ 110
Medborgarförslag – i författarnas fotspår
Medborgarförslaget är inlämnad av Lena Åberg. Med stöd av Karlskrona
Socialdemokratiska Kvinnoklubb Katarina Möller, Inger Persson och Ingegärd
Holm.
Kort sammanfattning :” I författarnas fotspår” är ett förslag med flera aktörer.
Dessa aktörer är t.ex. kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
turistverksamhet, Blekinge Museum och Marinmuseum enligt motionens förslag.
Jämförelser görs med Pajala, Lunds och Karlshamns kommuner. Förslag ges på
olika marknadsföringsmöjligheter inom kultur, bibliotek, turism, museum och
utbildning. I bilagan ges en fyllig presentation av författare och skribenter med
lokal anknytning .Och jämförelser med Mikael Niemis fotspår och vandringar
med Alice Tegner och utdrag ur C J L Almqvists brev.
Kulturförvaltningens roll är att värna om och föra fram kulturfrågor och bistå våra
kulturföreningar. Det handlar också om attraktivitet och tillgänglighet och
marknadsföring.
Flera kulturföreningar t.ex. Bibliotekets Vänner och andra föreningar har ett
omfattande utbud tillsammans med kulturinstitutioner och enskilda kulturutövare,
som tydligare kan samordnas.
Idag finns ingen budget inom ordinarie verksamhet för ett projekt av denna storlek
inom kulturförvaltningens ramar.
Kulturförvaltningen är också tveksam till en permanent skyltning.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förslaget läggs in i det arbetet som pågår med digitala guider som är under
utveckling i Karlskrona, samt

att

förvaltningen under 2004 på försök genomför sommarsamtal och/eller
vandringar på temat, samt

att medborgarförlaget anses härmed besvarat.
_________

16 december 2003

§ 111
Delegationsärende
Ärende
Anhållan om vägnamn på Gullberna Park
Kulturstipendium samt kulturpris 2003
Världsarvsstipendium 2003
______

Delegat
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

10

16 december 2003

§ 112
Anmälningsärende
KS § 160 Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de
kommunala bolagen.
KS § 165 Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003
________

11

16 december 2003
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§ 113
Informationsärende
1. Skrivelse till socialförvaltningen
Kulturförvaltningen har lämnat ett anslagsäskande till socialförvaltningen för
verksamhet år 2004 gällande kommunplacerade flyktingar. För inköp av tidningar,
tidskrifter, språklexikon och datorer har kulturförvaltningen äskat 190.000 kronor.
2. Bidragsfördelning kulturföreningar 2004
En sammanställning har gjorts för verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2004.
3. Bidragsfördelning studieförbunden 2004
Verksamhetsbidragen för studieförbunden 2004 har sammanställts.
4. Fördelning sommarevenemang 2004
En fördelning mellan olika evenemang inför sommaren 2004 har gjorts upp. Detta
för att kunna se så att det blir en så stor spridning som möjligt. Viktigt att tänka på
inför 2004 är att satsa på barn och unga vuxna.
Det ska också finnas ”fria pengar” till löpande evenemang och
engångsevenemang.
5. Ny ledningsstruktur för biblioteksorganisationen
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om den nya ledningsstrukturen för
biblioteksorganisationen.
_______

16 december 2003
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§ 114
Informationsärnde
Information från KUBIK
Ann-Christin Bernhardsson, producent på Kulturskolan, presenterar vad KUBIK
har planerat inför 2004.
Under våren kommer det att bli
• ”Film i KUBIK” Fyra filmer kommer att visas på Skandia biografen.
• Strandhugg på Trossö under sportlovet vecka 8. Promenad i egen takt runt
Trossö med frågetävling om världsarvet. Avslutas med författarbesök på
fredagen.
• På världsbokdagen den 23 april blir det bl a maratonläsning och musik.
Under hösten blir det
• Arrangörskurs för ungdomar. Hoppas att detta kan leda till en UKM-festival
under 2005.
• ”Film i KUBIK” repris på vårens aktivitet, men med nya filmer.
• ”Kafé KUBIK” på Båtsmanskasernen. Bjuda in ungdommar i samband med
nya utställningar för visning, föreläsningar och diskussioner.
• Änglavecka blir det vecka 45.
Ordföranden tackar för informationen.
__________

16 december 2003
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§ 115
Övrigt
Tack
Ett tack har inkommit från Aktiebolaget Karlskrona Porslinsfabrik, Margaretha
och Stig L. Sjöberg, för uppvaktningen i samband med visningen av Karlskrona
Porslinsfabriks porslinssamling.
Kulturråd
Det finns nu två kulturråd på gymnasieskolan. Det ena finns på Törnströmska
gymnasiet och det andra på af Chapman gymnasiet.
Träff på Terraqotta
Den 4 december var några av kulturnämndens ledamöter inbjudan till
ungdomscaféet Terraqotta för att tala om kulturen för unga i Karlskrona.
Mötet utmynnade i en önskelista om ordföranden Birgitta Törnqvist fick med sig
till nämnden.
Nämnden går igenom önskelistan och lovar att ta fram den emellanåt för att se vad
som har kunnat infrias.
Önskelistan
Graffitivägg
Affischera på elskåp = OK!
Black Box i anslutning till hus med evenemang
Vi vill veta har man får $ (=pengar)!
Mer pengar och snabbare utbetalning
Mer debatt
Gör en kontaktlista för oss ungdomar (bidrag, personer, telefonnummer)
Fler replokaler
_________

16 december 2003
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§ 116
Julhälsning
Ordföranden tackar nämnden, förvaltningsledning och personalen på
förvaltningen för ett gått samarbete under 2003 och önskar alla en god helg
och ett gott nytt år.
Vice ordförande tackar ordförande och nämnden för ett gott arbete under året och
önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2004.
_______

