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22 januari 2004

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordensköldska gården, Karlskrona
torsdagen den 22 januari 2004 klockan 13.30 – 14.45
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)
Karin Karlsson (s)
Anna Månsson (m)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
måndagen den 2 februari 2004 kl: 09.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Ulf Hansson
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22 januari 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den februari 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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22 januari 2004
Vägsamfälligheten i Måstad
METRIA
Akten

4

2001.27.246

§1
Ändring av beslut avseende vägnamn
Ett överklagande av beslut avseende vägnamn har inkommit från
vägsamfälligheten i Måstad den 19 december 2003.
Vägsamfällighetsföreningen skickade den 30 oktober 2002 in önskemål till
vägnamnsprojektet om att få behålla namnet Måstad. Kulturnämnden
beslutade den 21 augusti 2003 att den aktuella vägen fått namnet Måstadsbyvägen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

riva upp namnbeslutet Måstadsbyvägen från 21 augusti 2003, samt

att

vägen får namnet Måstad.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_________

22 januari 2004

5

Berörda

§2
Ändring av sammanträdestider för kulturnämnden 2004
Kulturnämnden fastställde den 20 november 2003 sammanträdesplanen
för 2004.
Tiderna för kulturnämndens sammanträde i februari, juni och december föreslås
flyttas till förmiddagstid, dock kvarstår samma datum som tidigare beslutats.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att sammanträdena den 19 februari, 17 juni samt 16 december 2004 flyttas till
kl. 10.00 samma datum.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_________

22 januari 2004
Akten

6

2003.87.041

§3
Internbudget 2004
Kulturnämndens ram för 2004 uppgår efter det att de så kallade tekniska
justeringarna gjorts till 46 681 tkr.
Lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster, lokalkostnader
2004, intäktshöjningar samt justering av personalomkostnader faller under de
tekniska justeringar som nu är fastställda.
Budgeten för 2004 innehåller som tidigare aviserats 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 inrättande av en
samordnare för välfärdsroteln, rotel 2 och denna ger en ramjustering med 20 tkr
(tidigare aviserat 50 tkr).
Kompensationer för prisökningar 207 tkr, löner inkl reducerat PO 583 tkr,
lokalkostnader 153 tkr, bidrag till Blekinge Museum 89 tkr samt ökat kulturbidrag
med 25 tkr (en förening som är överflyttad från IFN) är utlagda i internbudgeten.
Ökat intäktskrav på grund av uppräkningar ställs 2004 på verksamheterna med
142 tkr.
Den administrativa besparingen har generellt belastat respektive verksamhetsområde som en besparing.
Underhållet av lokaler har likaså belastat respektive verksamhetsområde som en
besparing.
Ewa Bellwaldius redogör för internbudeten 2004.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2004 utifrån de
tekniska justeringarna.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

22 januari 2004
2004.11.042

§4
Verksamhetsberättelse 2003
Två versioner av verksamhetsberättelsen kommer att tas fram.
Den långa versionen är klar och delas ut till ledamöterna i kulturnämnden
och den kortare versionen kommer att användas till bokslutet.
Nämndens ledamöter läser igenom verksamhetsberättelsen för 2003.
Kulturnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för
2003.
________
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22 januari 2004

8

2003.087.041

§5
Budget 2004 – världsarv
Ivar Wenster föredrar förslaget till budget för världsarvet 2004.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna budget för världsarvet 2004.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

22 januari 2004

§6
Delegationsärende
Ärende
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården)
Detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö
Detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23
och 1:160, Holmsjö
________

Delegat
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster
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22 januari 2004

10

§7
Anmälningsärende
KF § 133, Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun
KS § 174, Redovisning av ”Den goda arbetsplatsen”
SN § 193, Delrapport/ettårsavstämning avseende projektet ”Karlskrona samlas
mot droger”.
Länsstyrelsen Blekinge län, Angående bevarande och utveckling av ett levande
världsarv, Örlogsstaden Karlskrona
Länsstyrelsen Blekinge län, Angående skyltprojekt inom världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona
_________

22 januari 2004

§8
Informationsärende
Kulturnämndens resa 2004
Ärendet återremitteras till kulturnämndens sammanträde i februari 2004.
Ärendet ska först tas upp i respektive grupp.
_______
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22 januari 2004
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§9
Övrigt
Utsmyckningsrådet
Eftersom Mårten Ekbladh (s) har avgått som ledamot i kulturutsmyckningsrådet bör en ny ledamot utses. Ny ledamot utses av berörd grupp vid nästa gruppmöte.
Förhandsvisning av vårens utställningar
Kulturnämnden samt all personal på kulturförvaltningen inbjudes till
förhandsvisning av vårens utställningar i Karlskrona Konsthall.
Första visningen äger rum den 30 januari 2004 klockan 15.00.
________

19 februari 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 februari 2004
§ 10

Anhållan om ekonomiskt bidrag till bok

§ 11

Bokslut 2003

§ 12

Kulturnämndens resa

§ 13

Delegationsärende

§ 14

Anmälningsärende

§ 15

Informationsärende

§ 16

Övrigt
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19 februari 2004

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 19 februari 2004 klockan 10.00 – 11.20
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Anna Månsson (m)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Bengt-Åke Persson (kd)
Marie-Helena Ohsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Elisabet Stengård, chef filialbiblioteken

sekreterare

Ingrid Öhman

Utses att justera

Jan Lennartsson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
onsdagen den 25 februari 2004 kl: 08.15
Underskrifter
Sekreterare ……………………………………. ……………………………….
Ingrid Öhman
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan Lennartsson
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19 februari 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 25 februari 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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19 februari 2004

4

2004.7.805

§ 10
Anhållan om ekonomiskt bidrag till bok
En anhållan om ekonomiskt bidrag för att möjliggöra utgivningen av manuskript
har inkommit till kulturnämnden den 19 januari 2004.
Kulturnämnden enas om att detta är ett delegationsärende. Ärendet flyttas därför
till paragrafen delegationsärende.
__________

19 februari 2004
Kommunledningsförvaltningen

5

2004.11.042

§ 11
Bokslut 2003
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för årsredovisningen 2003 för kulturnämnden.
En ny lista över verksamhetsförändringar och nyckeltalen delas ut.
Bokslutet för de sammantagna verksamheterna inom kulturnämnden uppvisar
en avvikelse från budget år 2003 med –274 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna bokslutet för 2003.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_________

19 februari 2004
Akten

§ 12
Kulturnämndens resa 2004
Ett flertal resmål har diskuterats i de olika grupperna.
Nämnden enas om att besöka bibliotek/kulturhus i Växjö och Hässleholm.
Kulturnämnden beslutar
att besöka bibliotek/kulturhus i Växjö och Hässleholm, samt
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för resan.
_________
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19 februari 2004

§ 13
Delegationsärende
Ärende
Terraqottas framtid
Skrivelse från Vedebylund
Anhållan om ekonomiskt bidrag till bok
________

Delegat
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster
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19 februari 2004

§ 14
Anmälningsärende
Kungörelse från samhällsbyggnadsförvaltningen angående MO 3:1, Rödeby
________

8

19 februari 2004

9

§ 15
Informationsärende
Elisabet Stengård, chef för filialbiblioteken, redovisar sitt uppdrag om översyn
av de tio filialbiblioteken i kommunen.
Ordföranden tackar för informationen.
Framtaget material om översynen av filialbiblioteken skickas ut i samband med
kallelsen till marssammanträdet.
________

19 februari 2004
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§ 16
Övrigt
Gratulation
Ordförande Birgitta Törnqvist framför nämndens gratulationer till vice ordförande
Jan Lennartsson som har fyllt 40 år.
Tack
Ordförande Birgitta Törnqvist tackar för kort och blommar hon fått i samband med
sin sjukdom.
Utsmyckningsrådet
Ny ledamot utses till nämndens sammanträde den 18 mars 2004.
Frukostmöte
Under perioden 14 juni 2004 – 1 juli 2004 kommer det att vara frukostmöte
utanför Konserthuset, måndag till och med torsdag.
Marinmuseum
Ivar Wenster berättar i korthet vad som händer på Marinmuséet.
_________

19 februari 2004

§8
Informationsärende
Kulturnämndens resa 2004
Ärendet återremitteras till kulturnämndens sammanträde i februari 2004.
Ärendet ska först tas upp i respektive grupp.
_______
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19 februari 2004
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§9
Övrigt
Utsmyckningsrådet
Eftersom Mårten Ekbladh (s) har avgått som ledamot i kulturutsmyckningsrådet bör en ny ledamot utses. Ny ledamot utses av berörd grupp vid nästa gruppmöte.
Förhandsvisning av vårens utställningar
Kulturnämnden samt all personal på kulturförvaltningen inbjudes till
förhandsvisning av vårens utställningar i Karlskrona Konsthall.
Första visningen äger rum den 30 januari 2004 klockan 15.00.
________

18 mars 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 mars 2004
§ 17

Förslag till nya avgifter Kulturskolan

§ 18

Skrivelse angående Sturkö skans

§ 19

Mötesplatsen – Sunnadalsskolans fritidsgård och bibliotek

§ 20

Budgetuppföljning februari 2004

§ 21

Investeringsbidrag 2004

§ 22

Delegationsärende

§ 23

Anmälningsärende

§ 24

Informationsärende
- vad kulturförvaltningen gjort enligt handikappolitiska programmet 2003
- konstnärlig utsmyckning, Kungsmarken
- Godnatt 2004

§ 25

Övrigt
- ny ledamot till utsmyckningsrådet
- filialbiblioteksöversynen – diskussion
- Kulturnämndens resa 2004

1

18 mars 2004

Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
torsdagen den 18 mars 2004 klockan 13.30-15.10
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)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ottilia Holmström, vik chef för allmänkulturen
Elisabet Stengård, chef filialbiblioteken
Lena Larsson, bibliotekarie

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
onsdagen den 25 mars 2004 kl: 12.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan-Erik Jansson
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18 mars 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 25 mars 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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18 mars 2004
Kulturskolan

2004.21.806

§ 17
Nya avgifter Kulturskolan
I en skrivelse daterad 13 februari 2004 från Kulturskolan föreslås avgifterna
till Kulturskolan indexuträknas med cirka 2 % fr o m hösten 2004.
Ämne mm
UPPTAKTEN
Instr, dans
Rock, teater
Bild, film
Kör
Hyra låg
Hyra hög
Skrivarkurs
Adm avgift

Idag barn
510
540
540
580
260
230
510
100
150

Ny avgift
520
550
550
595
265
235
520
of
of

Idag vuxna
1080
1080
1160
310
460
1020
150

Ny avgift
1100
1100
1190
320
470
1040
of

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta enligt förslaget.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_______
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18 mars 2004
Kommunstyrelsen

2003.122.879

§ 18
Skrivelse angående Sturkö skans
Kommunledningsförvaltningen har översänt en skrivelse till tekniska
nämnden för beredning i samråd med kulturnämnden, angående Sturkö
skans. Skrivelsen är ställd till kommunstyrelsen och avsändare är Sturkö
samhällsförening.
Sturkö skans ägs och förvaltas för närvarande av Fortverket, som nu avser
avyttra fastigheten. Samhällsföreningen på Sturkö har önskemål om att
överta skansen. Fortverket är dock inte villigt att låta föreningen förvärva
fastigheten utan vidare garantier från kommunen.
Kulturnämnden beslutar
att kulturförvaltningen lämnar yttrande avseende anläggningens kulturhistoriska värde.
_________
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18 mars 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.28.106

§ 19
”Mötesplatsen – Sunnadalsskolans fritidsgård och bibliotek”
Projekt Mötesplatsen vill skapa en mötesplats på Sunnadalsskolan för alla
boende i området, med prioritering på vuxna boende. En samordnare
anställes för att utgöra en länk mellan boende, det civila samhället och olika
förvaltningar, som brobyggare och vägvisare in i det svenska samhället.
Projektet föreslås pågå i två år och bli en permanent verksamhet om det slår
väl ut.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att tillföra projektet ”Mötesplatsen” 15.000 kronor för 2004, samt
att pengarna tas från reserven för 2004.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar nämnden enligt förslaget.
________
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18 mars 2004
Kommunledningsförvaltningen

7

2004.20.042

§ 20
Budgetuppföljning februari 2004
Ewa Bellwaldius redogör för budgetuppföljningen per den 29 februari 2004.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet uppgår till + 0,09 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 0,4 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,1 mkr.
Restriktivitet från 2003 kvarstår även under 2004.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättad budgetuppföljning per den 29 februari 2004 med
helårsprognos.

Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar nämnden enligt förslaget.
_________

18 mars 2004
Ekonomi

2003.87.041

§ 21
Investeringsbudget 2004
Ewa Bellwaldius redogör för investeringsbudgeten för år 2004 som uppgår
till 600.000 kronor.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna investeringsbudgeten för år 2004.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar nämnden enligt förslaget.
_______

8

18 mars 2004

9

§ 22
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och 5:4
Spandelstorp, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Ändring av detaljplan för Grönadal 14:1 m fl 613/02, numera Ivar Wenster
fastigheterna Skillinge 14:1 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun
________

18 mars 2004
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§ 23
Anmälningsärende
KF § 7, Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd
och direktupphandling
KF § 8, Demokratiutredningens förslag
________

18 mars 2004

11

§ 24
Informationsärende
Handikappolitiska programmet
Lena Larsson, bibliotekarie, informerar om de inventeringar som gjorts i kulturförvaltningens olika verksamhetslokaler och vad kulturförvaltningen har gjort
enligt det handikappolitiska programmet under 2003 för att öka tillgängligheten
för funktionshindrade.
På stadsbiblioteket har ett arkitektkontor gjort en inventering med åtgärdsförslag. Lena redovisar åtgärdsförslaget samt kostnader.
Ordföranden tackar för informationen och Ivar Wenster överlämnar en blomma
till Lena som tack för allt arbete som lagts ner i samband med arbetet kring det
handikappolitiska programmet.
Konstnärlig utsmyckning, Kungsmarken
Ottilia Holmström, vikarierande chef för allmänkulturen, berättar om den
konstnärliga utsmyckningen som ska göras i Kungsmarken. Konstnären heter
Maria Engkvist-Klyvare. Ottilia visar en modell över utsmyckningen.
Godnatt 2004
Årets utställning på Godnatt kommer att bli en interaktiv familjeföreställning.
En vandring med guider där man får på atmosfären från förr i tiden.
Vernissage den 30 juni 2004.
Ordförande tackar för informationen.
_______

18 mars 2004
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§ 25
Övrigt
Utse ledamot till utsmyckningsrådet
Ny ledamot till utsmyckningsrådet efter Mårten Ekbladh blir Anders
Persson (s).
Filialbiblioteksöversynen
Nämndens ledamöter diskuterar den filialbiblioteksöversyn som gjorts.
Hela nämnden är överens om att materialet som tagits fram är mycket bra och
väl genomtänkt med bra information.
Diskussionen fortsätter under våren i respektive grupp. Ett förslag ska vara klart
inför budgetarbetet för 2005.
Kulturnämndens resa 2004
Resan går till Växjö och Hässleholm och datumet för bestämt till den 15-16 juni.
________

19 maj 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 maj 2004
§ 26

Ansökan om status som ideell kulturförening från Jämjö Musiksällskap

§ 27

Årsredovisning 2003 donationsfonder

§ 28

Integrationsplan 2004

§ 29

Delårsbokslut april 2004

§ 30

Delegationsärende

§ 31

Anmälningsärende

§ 32

Informationsärende
- Regionteatern – En midsommarnattsdröm
- Sommarevenemang 2004
- Sommarsamtal
- Stängning biblioteken

§ 33

Övrigt
- Kampanjen 1000 vägar till kunskap
- Inkomna synpunkter på kultur ”öppna sinnet”, via hemsidan mars 2004
- Harry Martinson-sällskapet
- Region Blekinge
- Inflyttning Nordenskjöldska gården
- Stadsbudskåren
- Flygel

§34

Avtackning

1

19 maj 2004

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
onsdagen den 19 maj 2004 klockan 13.30-15.00
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)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (ks)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 27 maj 2004 kl: 11.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Anders Persson

2

19 maj 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 maj 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

19 maj 2004
Jämjö Musiksällskap

2004.32.861

§ 26
Ansökan om status som ideell kulturförening från Jämjö Musiksällskap
Jämjö Musiksällskap har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet för
Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar ska gälla
för Jämjö Musiksällskap.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
________
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19 maj 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.37.046

§ 27
Årsredovisning för K Strängs minnesfond
Från kommunledningsförvaltningen har inkommit årsredovisning för 2003
gällande K Strängs minnesfond. Granskning och godkännande av denna
redovisning ankommer på kulturnämnden och skall vara gjord senast den
26 maj 2004 av minst hälften av nämndens ledamöter.
Ordförande Birgitta Törnqvist berättar kort om Kenneth Sträng.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2003 för K Strängs minnesfond.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________
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19 maj 2004
Kommunledningsförvaltningen

6

2004.59.130

§ 28
Integrationsplan för kulturförvaltningen 2004
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har i beslut antagit ”Handlingsplan
för etnisk mångfald 2003-2006”. I planen anges dels genomförandet av
internutbildning i etnisk mångfald och dels upprättandet av förvaltningsvisa
integrationsplaner med mätbara mål.
Kulturförvaltningens övergripande målsättning är att öka den kulturella
mångfalden i verksamheten. Integration och kulturell mångfald skall prägla all
verksamhet såväl i planeringsarbete som i aktiv handling. Särskild hänsyn tas till
marginaliserade grupper och kulturer.
Efter arbetsutskottets sammanträde i maj månad, har integrationsplanen
reviderats. Den reviderade planen delas ut.
Ledamöterna läser igenom den reviderade upplagan.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att

godkänna integrationsplanen för kulturförvaltningen 2004

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

19 maj 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.20.042

§ 29
Delårsbokslut
Ekonom Ewa Bellwaldius redovisar delårsbokslut med budgetuppföljning för
Kulturnämnden april 2004.
Nämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
år 2004. Resultatet per den 30 april 2004 uppgår till +835 tkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, +994 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat med 300 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 30 april
2004 med helårsprognos.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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19 maj 2004
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§ 30
Delegationsärende
Ärende
Detaljplan för del av fastigheten Annebo 8 m fl,
Karlskrona kommun

Delegat
Ivar Wenster

Skrivelse beträffande insatser för cirkuskonstens bevarande
i svenska kommuner

Ivar Wenster

Delegationsordning för kulturförvaltningen

Ivar Wenster

Delegationsbeslut; Fastställande av läsårstider för
Kulturskolan 2004-2005

Fredrik Lundgren

Vägnamn i Skavkulla, Nättraby

KN:s AU

Namnsättning av väg på Sturkö

KN:s AU

Ändring av beslut avseende vägnamn på Tjurkö
_________

KN:s AU

19 maj 2004
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§ 31
Anmälningsärende
KF § 37 Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform
KF § 39 Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern
KF § 46 Svar på medborgarförslag ”I författarnas fotspår – ett kulturkoncept för
Karlskrona kommun”
KS § 49 Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
KS § 53 Budgetuppföljning februari månad 2004
KS § 48 Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
Gåva från Bibliotekets Vänner
________

19 maj 2004
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§ 32
Informationsärende
Regionteatern – En midsommarnattsdröm
Regionteatern Blekinge-Kronoberg har för avsikt att sätta upp Shakespeares
En midsommarnattsdröm, på Konserthuset i november 2004.
Man räknar med 6 föreställningar i Karlskrona.
Medarrangör är Karlskrona Riksteaterförening och Karlskrona kommun.
Sommarevenemang 2004
Listan med fördelning har skickats ut till samtliga ledamöter.
Presskonferens hölls den 13 maj.
En önskan framkommer om en sammanställning över evenemangen med speltider och platser för framförande. Sammanställningen skickas ut till samtliga
ledamöter i kulturnämnden.
Sommarsamtal
I sommar, 17 juni – 9 juli, kommer karlskronabor och andra besökare att kunna
möta och lyssna på intressanta föredrag av människor, med Karlskrona- eller
Blekingebakgrund, som blivit framgångsrika inom olika områden i Sverige och i
världen. Rubriken för samtalen är: Konsten – Livet – Tillväxten.
Detta är samarrangemang mellan näringslivsenheten och kulturförvaltningen.
Platsen kommer att vara Grevagården och Café Greven serverar någon enkel
fika. Moderator är Maja Frankel.
Kostnaden är 50 kronor per person/gång.
Stängning av bibliotek
Stadsbibliotekets barn- och vuxenavdelning kommer att få bättre belysning och
tillgängligheten för anpassad media förbättras.
Lyckeby bibliotek får nya golvmattor.
Därför hålls Stadsbibliotekets barnavdelningen stängd 18 maj – 1 juni och
vuxenavdelningen är stängd 24 maj – 1 juni. Stor del av denna tid kan man ändå
lämna tillbaka böcker, hämta reserverade böcker samt läsa dagstidningar.
Lyckeby bibliotek har ordinarie öppettider under perioden 13 maj – 1 juni men
begränsad service. Skönlitteratur och fackböcker är inte tillgängliga.
Stadsbiblioteket och Lyckeby bibliotek öppnar igen onsdagen den 2 juni 2004.
Information har gått ut till allmänheten.
_________

19 maj 2004
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§ 33
Övrigt
1000 vägar till kunskap
Mail från Sveriges Utbildningsradio, Christina Björk är utskickat till
Kulturnämndens ledamöter för kännedom.
Regeringen har genom ministern för vuxnas lärande Lena Hallengren beslutat
om en kampanj för flexibelt lärande. Syftet med kampanjen är att höja
kompetens och utbildning för personlig utveckling och ökad tillväxt.
Synpunkter på kulturen i Karlskrona kommun
I mars månad ställdes frågan på kommunen hemsida om vad Karlskronaborna
tycker saknas i Karlskrona kulturliv, vad som kan göras bättre med mera.
En sammanställning har gjorts och skickat ut till kulturnämnden.
Harry Martinson
Ordförande Birgitta Törnqvist och förvaltningschef Ivar Wenster har varit på
Harry Martinsons 100-års jubileum i Olofström. Ett tackbrev har kommit från
Harry Martinson-sällskapet.
Region Blekinge
Birgitta Törnqvist (s) och Mats Mårtensson (m) har tillsammans med
förvaltningschefen Ivar Wenster träffat Region Blekinge för att diskutera de
kulturpolitiska målen i syfte att ta fram ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram.
I juni skickar Region Blekinge ut ett förslag.
Inflyttning Nordenskjöldska gården
Bibliotekschef Inger Persson har flyttat in i Nordenskjöldska gården. Även
biträdande bibliotekschef Elisabet Stengård kommer inom den närmaste tiden att
flytta sitt kontor till Nordenskjöldska gården.
Flygel
Frågan väcks om ny flygel till Konserthuset. Förvaltningschef Ivar Wenster ger
information i ärendet.

19 maj 2004
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§ 33
Övrigt fortsättning
Stadsbudskåren
Enkät från Stadsbudskåren delas ut till nämnden. Stadsbudskåren önskar få en
förslag på nya projekt.
Kulturnämndens resa
14 ledamöter och 3 tjänstemän följer med på kulturnämndens resa till Växjö och
Hässleholm den 15-16 juni. Resan avslutas med kulturnämndsmöte i Freden,
kommunhuset, den 16 juni kl.16.30.
________

19 maj 2004

§ 34
Avtackning
Marie-Helena Ohlsson (mp) avtackas då hon kommer att lämna
Kulturnämnden för flytt till annan ort.
Ordförande tackar Marie-Helena Ohlsson för tiden i kulturnämnden.
_________

13

19 augusti 2004

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 augusti 2004
§ 35

Förfrågan från Karlskrona Handikappidrottsförening om sänkt hyra för Sparresalen

§ 36

Ansökan om status som ideell kulturförening

§ 37

Motion – Inrättande av kommunal barnombudsman

§ 38

Personaluppföljning

§ 39

Budget 2005

§ 40

Informationsärende
- Konsthallens verksamhetsplan 2005

§ 41

Delegationsärende

§ 42

Anmälningsärende

§ 43

Tack

19 augusti 2004

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
torsdagen den 19 augusti 2004 klockan 13.30-15.15
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)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Rikard Jönsson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (ks)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anna Elmgren, personalutvecklare
Annika Eklund, chef allmänkulturen

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Helén Nilsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 26 augusti 2004 kl: 11.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Helén Nilsson

2

19 augusti 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 augusti 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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19 augusti 2004
Karlskrona Handikappidrottsförening
Akten

4

2004.79.861

§ 35
Förfrågan från Karlskrona Handikappidrottsförening om sänkt hyra
för Sparresalen
Karlskrona Handikappidrottsförening har den 1 juli 2004 inkommit med en
skrivelse till kulturnämnden med ansökan om sänkt lokalhyra för Sparresalen
den 28 augusti 2004.
Föreningen ska ha en informationsdag om idrotts- och motionsskola för
funktionshindrade barn i Karlskrona kommun. Det ska finnas ”Prova på”
verksamhet i Sparre gymnastiksal och information/seminarium i Sparresalen.
Föreningen ansöker om sänkt lokalhyra för Sparresalen från 4000 kronor till
1000 kronor.
Ideella kulturföreningar kan få sänkt lokalhyra för Sparresalen och Konserthuset.
Karlskrona Handikappidrottsförening räknas inte som kulturförening.
Kulturförvaltningen föreslår därför avslag på ansökan.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona Handikappidrottsförening om sänkt lokalhyra
för Sparresalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

19 augusti 2004
Aktiva Seniorer
Akten

5

2004.65.861

§ 36
Ansökan om status som ideell kulturförening från Aktiva Seniorer
Föreningen Aktiva Seniorer har inkommit med ansökan om status som ideell
kulturförening för avgiftsreduktion vid hyra av Konserthuset och Sparresalen.
Kulturförvaltningen anser inte att Föreningen Aktiva Seniorer uppfyller de av
kulturnämnden uppsatta kriterier för lägre taxa för hyra av Konserthuset och
Sparresalen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan om status som ideell kulturförening från föreningen Aktiva
Seniorer.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

19 augusti 2004
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

2004.51.719

§ 37
Yttrande över motion avseende inrättande av kommunal barnombudsman
Kulturnämnden har fått motionen för yttrande.
Motionen syftar till inrättandet av en särskild barnombudsman inom Karlskrona
kommun för att särskilt bevaka barnperspektivet i den kommunala
beslutsprocessen.
Kulturnämnden har ett omfattande ansvar och en bred verksamhet som rör barnsoch ungdomars kulturutövande och kulturbruk. I huvudsak prioriterar nämnden
barnkulturen framför andra grupper.
För att ytterligare fokusera på barn- och ungdomsperspektivet inrättades för ett
par år sedan KUBIK inom kulturförvaltningen med särskilt uppdrag att
samordna och fördjupa barnkulturfrågorna. Vägledande för gruppens arbete är
förutom övergripande kulturpolitiska mål naturligtvis även barnkonventionen.
Kulturnämnden ser för sin verksamhet inget särskilt behov av en kommunal
barnombudsman.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

19 augusti 2004
2004.90.029

§ 38
Personaluppföljning 30 juni 2004
Anna Elmgren, personalutvecklare, presenterar personaluppföljningen för
kulturförvaltningen för perioden 1 januari 2004 – 30 juni 2004.
Ordförande tackar för presentationen.
_______
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19 augusti 2004
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2004.66.041

§ 39
Budget för år 2005 samt planer för åren 2006-2007
Förvaltningschef Ivar Wenster och ekonom Ewa Bellwaldius, informerar om
kommunfullmäktiges direktiv för budget 2005, planer för 2006-2007
samt planerade förändringar i kulturnämndens verksamhet.
De presenterar även kulturförvaltningen förslag till budget 2005 daterat
11 augusti 2004.
Kulturnämnden presenterar ett eget förslag till budget 2005, daterat 19 augusti
2004.
Ordförande presenterar förslaget. Borgerliga gruppen tillstyrker förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot kulturnämndens
förslag och finner kulturnämndens förslag som antaget.
Kulturnämnden beslutar för egen del;
1. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att till den 1 april 2005 genomföra en
biblioteksutredning med konsekvensanalys samt lämna förslag till
biblioteksplan. I uppdraget bör frågan om organisation av skolbiblioteken
prövas,
2. att remittera förslaget om förändring av biblioteken motsvarande 500 tkr till
biblioteksutredning,
3. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att till oktober månads sammanträde
arbeta fram förslag till nämndens måldokument,
4. att avsätta 250 tkr till utveckling av nya informationssystem och nya arbetsrutiner för biblioteken i Karlskrona,
5. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att under 2005 genomföra en översyn av
bidragssystemet för studieförbunden, samt
6. att i övrigt godkänna förslag till budget 2005 samt planer för 2006-2007

19 augusti 2004

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta;
7. 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,
8. att fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2004 till 650 tkr
samt att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
9. att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under året
2005 med 100 tkr för en särskild reserv för biblioteksutredning,
_______

9

19 augusti 2004
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§ 40
Informationsärende
Konsthallens verksamhetsplan för år 2005
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, informerar om konsthallens
verksamhetsplan för år 2005 samt om konsthallens kommande 10-års jubileum.
Ordförande tackar för informationen.
_________

19 augusti 2004
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§ 41
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Anhållan om vägnamn till två vägsträckor i Säby, Ramdala

KN:s AU

Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Pottholmen etapp 1, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun Ivar Wenster
Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Skrivelse från Torhamns Samhällsförening angående bibliotek –
Kultur i glesbygd
_________

Ivar Wenster

19 augusti 2004
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§ 42
Anmälningsärende
KS § 78 Delårsbokslut den 30 april 2004
KF § 58 Investeringstillstånd för IT-vision 2004
KF § 62 Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag
1 mars 2004
KF § 70 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF § 71 Kommunala val
KF § 74 Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ
KF § 91 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004
KF § 92 Delårsbokslut den 30 april 2004
KF § 93 Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007
SN § 66 Kostnader för introduktion av flyktingar
Riksantikvarieämbetet; Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Godnatts fästningstorn, Karlskrona kommun
Riksantikvarieämbetet; Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Kurrholmens fästningstorn, Karlskrona kommun
Länsstyrelsen; Uppdrag angående restaureringsarbeten på stadsmuren i
Kristianopel, Karlskrona kommun
Skrivelse från Parliamentary Assembly
________

19 augusti 2004

13

§ 43
Tack
Försvarsmakten 1. ubåtsflottiljen vill framföra sitt och Ubåtsvapnets varma tack
till – myndigheter, förband och skolor, organisationer, företag samt
privatpersoner – som har medverkat till de lyckade arrangemangen i Karlskrona
i samband med Ubåtsvapnets 100 års jubileum.
_________

16 september 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 september 2004
§ 44

Välkomsthälsning

§ 45

Budget 2005

§ 46

Budgetuppföljning augusti 2004

§ 47

Blekinge museum

§ 48

Ansökan om kulturbidrag

§ 49

Sammanträdestider 2005

§ 50

Flygelkommitté

§ 51

Informationsärende
- IT-plan biblioteken
- Kulturskolan

§ 52

Delegationsärende

§ 53

Anmälningsärende

§ 54

Övrigt

1

16 september 2004

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Freden, Karlskrona
torsdagen den 16 september 2004 klockan 13.30-16.00
Beslutande ordförande
vice ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (s)
fr o m § 46
Jan-Erik Jansson (s)
jäv § 47
Helén Nilsson (s)
jäv § 47
Anders Persson (s)
jäv § 47
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m)
§§ 44-45
Rikard Jönsson (s)
fr o m § 51
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
t o m § 51
Bengt-Åke Persson (ks)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Fredrik Lundgren § 51

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Majli Karlsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 21 september 2004 kl: 09.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Majli Karlsson

2

16 september 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 21 september 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

16 september 2004

§ 44
Välkomsthälsning
Ordförande Birgitta Törnqvist hälsar miljöpartiets nya ersättare i kulturnämnden
Annika Törnblad, välkommen.
_________
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16 september 2004
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.66.041

§ 45
Budget för år 2005 samt planer för åren 2006-2007
Kulturnämnden beslutade på augustisammanträdet, §39, om budget för år 2005
med planer för åren 2006-2007. Med anledning av nämndens beslut har
kulturförvaltningen korrigerat i budgethandlingen som ska till budgetberedningen.
Ekonom Ewa Bellwaldius informerar om gjorda ändringar i budgethandlingen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna gjorda korrigeringar för förvaltningens budget för året 2005 med
planer för åren 2006-2007.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
________
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16 september 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.20.042

§ 46
Budgetuppföljning
Ekonom Ewa Bellwaldius redovisar delårsbokslutet med budgetuppföljning
augusti 2004.
Kulturnämndens verksamhet totalt beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2004. Resultatet per den 31 augusti 2004 uppgår till + 1 690 tkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1 267 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 162 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 31 augusti
2004.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________
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16 september 2004
Blekinge museum

2004.67.805

§ 46
Ansökan om bidrag från Blekinge museum
Stiftelsen Blekinge museum har inkommit med ansökan om bidrag till museets
verksamhet under år 2005.
Blekinge museum anhåller för 2005 om ett bidrag på 3.125.000 kronor som
inkluderar en uppräkning av löner med 3% (+70.200 kr), del av ny tjänst i
reception (+94.150 kr), kompensation för uteblivna entréintäkter (+74.200 kr)
samt uppräkning av övriga kostnader med 2% (+27.450 kr).
Efter diskussion beslutar kulturnämnden att avslå ansökan från Blekinge
museum med tillägg att beslutet omprövas om kommunen får kompensation från
staten i dessa frågor.
Kulturnämnden beslutar således
att avslå ansökan om bidrag från Blekinge museum, samt
att beslutet omprövas om kommunen får kompensation från staten i dessa
frågor.
Anders Persson (s), Helén Nilsson (s) och Ulf Hansson (v) deltar ej i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
________
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16 september 2004
Eva Lundqvist

2004.40.860

§ 47
Ansökan om kulturbidrag
En ansökan om kulturbidrag till Dans Musik Ljus och Film, har inkommit från
Eva Lundqvist, koreograf och konstnärlig ledare.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja bidrag på 50.000 kronor från sommarevenemangspengarna
”Öppna sinnet”.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

8

16 september 2004

§ 48
Sammanträdestider 2005
Som sammanträdestiderna ligger idag är det ibland svårt att få fram handlingar i
tid till nämndens sammanträde. Det skulle därför vara bra att skjuta fram
nämndens möte till sista tisdagseftermiddagen varje månad.
Arbetsutskottets sammanträde blir tisdagar, två veckor före nämnden.
Samverkansgruppen träffas då måndagar efter arbetsutskottet.
Förslag på sammanträdesplan för år 2005 delas ut.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att flytta nämndens sammanträde till sista tisdagen i månaden, samt
att arbetsutskottet träffas tisdagar två veckor före nämnden.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

9

16 september 2004

§ 49
Flygelkommitté
Önskemål om att Karlskrona kommun ska införskaffa en flygel har framkommit
från flera håll. Förslag finns att bilda en flygelkommitté som kan komma med
idéer om hur man kan samla in pengar till anskaffande av flygel.
Två till tre personer från kulturnämnden bör finnas med i denna kommitté.
Kulturnämnden beslutar
att Jan-Erik Jansson (s), Ulf Hansson (v) samt Bengt-Åke Persson (kd) är
kulturnämndens representanter i flygelkommittén.
_________

10

16 september 2004

§ 50
Informationsärende
IT-plan biblioteken
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om IT-planen för biblioteksverksamheten.
Kulturskolan
Kulturskolechef Fredrik Lundgren informerar om kulturskolans verksamhet.
Ordföranden tackar för informationen.
_________

11

16 september 2004

12

§ 51
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Svar på brev från Rachmaninov Society Sweden
________

Fredrik Lundgren

16 september 2004

§ 52
Anmälningsärende
Handlingsplan för tillgänglighet – Karlskrona stadsbibliotek
Arbetsplatsträffar och kompetensutveckling för samtlig bibliotekspersonal
hösten 2004
KF §101 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF §102 Kommunala val
________

13

16 september 2004

§ 53
Övrigt
Sommarsamtal
Kulturstrateg Barbro Ingemansson informerar om slutsummeringen kring
sommarsamtalen. Mediabevakningen har varit god.
Integrationsutbildning
Karlskrona kommun anordnar en utbildning i integrationsfrågor, attityder,
grundföreställningar med mera. Utbildare är integrationssekreterare Cecilia
Höglund samt etnolog Eva Nordström.
Utbildningen är två halvdagar under veckorna 50 och 51 2004.
Anmälningsblankett kommer att skickas ut.
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst men arvode utgår ej.
Utbildning världsarvskunnande
Förvaltningschef Ivar Wenster kommer att hålla en utbildning i bland annat
grundläggande världsarvsfrågor, förpliktelser med mera för nämndens ledamöter
i samband med nämndens sammanträde i oktober och november.
Bok- och biblioteksmässa
Bok- och biblioteksmässa är det den 23-27 september 2004.
Skolteaterfestival
Inbjudan till Skolteaterfestival Sydost delas ut.
Majli Karlsson (s) och Mats Mårtensson (m) anmäler intresse att deltaga.
Nämnden beslutar att ovanstående ledamöter deltar från kulturnämnden.
_________
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2004-10-14

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 14 oktober 2004
§ 55

Ändring i dagordningen

§ 56

Delegationsärende

§ 57

Anmälningsärende

§ 58

Övrigt

§ 59

Tema Bibliotek

§ 60

Världsarvsutbildning del I

1

2004-10-14

Plats och tid Stadsbibliotekets Hörsal, Karlskrona
torsdagen den 14 oktober 2004 klockan 13.30-17.00
Beslutande ordförande
vice ordf
ledamöter

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)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Inger Persson, bibliotekschef
Elisabet Stengård, bitr bibliotekschef
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Mats Mårtensson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 21 november 2004 kl: 13.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Mats Mårtensson

2

2004-10-14

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 22 oktober 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

2004-10-14

§ 55
Ändring i dagordningen
Informationsärendet angående nämndens arbetsmiljöansvar lyfts ut. Ärendet
återkommer under hösten.
_________

4

2004-10-14

5

§ 56
Delegationärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för del av Pollux 32, Västerudd, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Delegation bidrag till föreningar/arrangemang juni-september 2004 Annika Eklund
_________

2004-10-14

§ 57
Anmälningsärende
KF § 109 Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande
Och användande av tjänstebil och bensinkort
________

6

2004-10-14

§ 58
Övrigt
AU i december
Kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 december är framflyttat till
kl. 09.00.
______

7

2004-10-14

§ 59
Tema Bibliotek
Biträdande bibliotekschef Elisabet Stengård talar om vad biblioteksplaner är.
Nytt stadsbibliotek? Förvaltningschef Ivar Wenster berättar om tio års drömmar
och debatt samt förslag till utredningsarbete under 2004 – 2005.
Inger Persson, bibliotekschef informerar om kompetens, organisation och
låntagarperspektiv.
Inger Persson och Elisabet Stengård visar kulturnämndens ledamöter runt på
Stadsbiblioteket.
Ett kompendium, Tema Bibliotek, delas ut till nämndens ledamöter.
______
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2004-10-14

§ 60
Världsarvsutbildning, del I
Förvaltningschef Ivar Wenster håller första utbildningstillfället av två i
kulturnämndens världsarvsutbildning.
Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv delas ut.
__________
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2004-11-18

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 november 2004
§ 61

Ändring av beslut avseende adressättning

§ 62

Ändring av beslut avseende adressättning

§ 63

Jämställdhetsplan 2004-2005

§ 64

Budgetuppföljning

§ 65

Tertialbokslut, personal

§ 66

Delegationsärende

§ 67

Anmälningsärende

§ 68

Informationsärende

§ 69

Övrigt

§ 70

Världsarvsutbildning, del II

1

2004-11-18

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Freden, Karlskrona
torsdagen den 18 november 2004 klockan 13.30-15.15
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Anders Persson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Anna Elmgren, personalutvecklare

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Inger Fölster (fp)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 23 november 2004 kl: 13.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Anders Persson
Justerande

……………………………………..
Inger Fölster

2

2004-11-18

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 november 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

2004-11-18
Berörd fastighetsägare
METRIA
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

2001.27.246

§ 61
Ändring av beslut avseende adressättning
Fastighetsägaren till fastigheten Häratorp Gård i Bastasjö har kontaktat
kulturförvaltningen.
När det skriftliga beskedet från Skatteförvaltningen kom upptäcktes att det gjorts en
felaktig adressättning för fastigheten. Enligt Skatteförvaltningen är den nya adressen
Sofiedal, vilket är en plats belägen flera kilometer från fastigheten.
Fastighetsägaren vill även i fortsättningen behålla adressen Häratorp Gård.
Kulturförvaltningen föreslår därför kulturnämnden besluta
att

riva upp beslutet från 16 april 2003, samt

att

fastigheten får adress Häratorp Gård.

Kulturnämndens beslutar enligt förslaget.
_________

2004-11-18
Berörd fastighetsägare
METRIA
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5

2001.27.246

§ 62
Ändring av beslut avseende adressättning
En skrivelse har inkommit till kulturförvaltningen, daterad den 2 oktober 2004,
gällande beslut avseende adressättning på fastighet i Pålycke, Rödeby.
När fastighetsägaren fick skriftligt besked från Skatteförvaltningen upptäcktes att
det gjorts en felaktigt adressättning för väg 712.
Kulturförvaltningen föreslår därför kulturnämnden besluta
att

riva upp namnbeslutet Emmeryd Lindskogen från 21 augusti 2003, samt

att

vägen får namnet Lindskogen.

Efter diskussion i arbetsutskottet framkom att den nya adressen bör bli Pålycke
Lindskogen så namnet inte förväxlas med Lindskogsvägen som ligger i närheten.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

riva upp namnbeslutet Emmeryd Lindskogen från 21 augusti 2003, samt

att

den nya adressen blir Pålycke Lindskogen.

Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________

2004-11-18

6

2004.120.026

§ 63
Jämställdshetsplan
Kulturförvaltningen har utarbetat ett förslag till intern jämställdhetspolicy.
Jämställdhetslagen (1991:433) har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i
fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetslivet. Lagen siktar till att förbättra främst kvinnors villkor i arbetslivet.
”Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.”
I Karlskrona kommun finns ett övergripande jämställdhetsprogram som statuerar att
förvaltningschefen är ansvarig för verkställighet av programmet inom sitt respektive
verksamhetsområde.
Vidare ska varje förvaltning eller bolag ha minst ett jämställdhetsombud. Inom
kulturförvaltningen är det Annika Eklund som under 2004 – 2005 tillsammans med
alla medarbetare driver jämställdhetsfrågorna framåt.
De fyra målen: Tillväxt, Sysselsättning, Jämställdhetsperspektiv i verksamheten och
Makten, har respektive nämnd, styrelse eller bolag ytterst ett ansvar för att omsätta i
respektive verksamhet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
att fastställa förvaltningens förslag till jämställdhetsplan 2004 – 2005.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

2004-11-18

7

2004.20.042

§ 64
Budgetuppföljning
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för budgetuppföljningen per den 31 oktober 2004.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
år 2004. Resultatet per den 31 oktober 2004 uppgår till + 1 637 tkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, + 1 632 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat
med 315 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per den 31 oktober 2004 med
helårsprognos för 2004.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
______

2004-11-18

8

2004.130.026

§ 65
Tertialbokslut, personal
Personalutvecklare Anna Elmgren presenterar tertialbokslutet för personalen på
kulturförvaltningen per den 31 augusti 2004.
Sjuktalen för förvaltningen ligger konstant. Kulturförvaltningen ligger väldigt lågt vad
gäller sjukskrivningar i förhållande till övriga förvaltningar i kommunen.
Övertiden för personalen har sjunkit i förhållande till tidigare bokslut.
Ordförande tackar för presentationen.
Kulturnämnden godkänner tertialbokslutet.
______

2004-11-18

§ 66
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för Norra Backe, Verkö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Förslag till handlingsprogram för förebyggande åtgärder
enligt lag om skydd mot olyckor

Ivar Wenster

Ändrade öppettider på folkbibliotek i Karlskrona 2005

Ivar Wenster

Kulturstipendium och kulturpris 2004
Förvaltningschefen informerar nämnden om
årets kulturstipendiater och kulturpristagaren.

KN:s AU

Världsarvsstipendium 2004
Förvaltningschefen informerar om världsarvsstipendiaterna 2004.
__________

KN:s AU

9

2004-11-18
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§ 67
Anmälningsärende
Länsstyrelsen Blekinge län; Byggnadsminnesförklaring av Medborgarhuset, Lyckeby
Länsstyrelsen Blekinge län; Beslut, bidrag till projekt Levandegörande av
Lindholmen
Riksantikvarieämbetet; Beslut, omläggning av plåttak, Inventariekammare I,
Karlskrona
_______

2004-11-18

§ 68
Informationsärende
Nämndens arbetsmiljöansvar
Personalutvecklare Anna Elmgren informerar om nämndens arbetsmiljöansvar.
Informationsbroschyrer delas ut till nämndens ledamöter.
Nytt samverkansavtal
Anna Elmgren berättar om Karlskrona kommuns reviderade samverkansavtal och
om vilka förändringar som gjorts.
________

11

2004-11-18
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§ 69
Övrigt
Skolteaterfestival
Majli Karlsson och Mats Mårtensson har varit på skolteaterfestival i Ronneby den
19-20 oktober.
Flygelkommittén
Kommittén har haft sitt första möte. Nästa träff blir den 22 november.
Stipendieutdelning
Årets kulturstipendier delas ut i Båtsmanskasernen den 16 december.
Hela nämnden inbjudes att närvara. Inbjudan går också förutom till
kulturstipendiaterna även till kulturpristagaren samt världsarvsstipendiaterna.
Kulturpris samt världsarvsstipendierna delas ut på kommunfullmäktige den
16 december.
________

2004-11-18

13

§ 70
Världsarvsutbildning, del II
Ivar Wenster berättar om världsarvsansökan samt om Karlskronas utveckling till vad
staden är idag.
I april-maj 2005 ska vi fortsätta utbildningen med stadsvandring där vi besöker viktiga
miljöer i världsarvet.
_______

2004-12-16

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 december 2004
§ 71

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

§ 72

Internbudget 2005

§ 73

Delegationsärende

§ 74

Anmälningsärende

§ 75

Informationsärende
- Kulturlokaler
- Föreningsbidrag 2005
- Nästa Steg

§ 76

Övrigt

§ 77

Julhälsning

1

2004-12-16

Plats och tid Stadsbiblioteket, Hörsalen, Karlskrona
torsdagen den 16 december 2004 klockan 10.00-12.15
Beslutande ordförande
vice ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m) fr o m § 75
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)
Anna Månsson (m) - § 74
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
fr o m § 75
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Yvonne Reinholdsson (kd)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Fredagen den 17 december 2004 kl:14.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Yvonne Reinholdsson

2

2004-12-16

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 17 december 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

2004-12-16

4

2004.123.026

§ 71
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2004 antagit policy och handlingsplan
mot sexuella trakasserier.
Enligt jämställdhetslagens 6 § är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att
förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering.
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier kommer att ligga som bilaga till
kulturförvaltningens jämställdhetsplan.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

2004-12-16

5

2004.66.041

§ 72
Internbudget 2005
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela kulturnämnden en budget på 46 936 tkr. I
denna summa ingår kompensationer för löner 2004 gällande Kommunals och
Lärarförbundets avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster, lokalkostnader
2005, intäktshöjningar samt eventuell justering av personalomkostnader faller under
tekniska justeringar som ges besked om i mitten av december. Förvaltningen har gjort en
preliminär beräkning av kommunbidraget efter kända kompensationer i dagsläget.
Kommunbidraget för 2005 beräknas bli 47 410 tkr.
Arbetsutskottet framförde önskemål om att få se kvadratmeterpriset på förvaltningens
olika lokaliteter och föreslår kulturnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att till februari
2005 räkna fram priset för de olika lokalerna.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2005,
2. att ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska
justeringar som återstår, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att till februari 2005 räkna fram kvadratmeterpriset för förvaltningens olika lokaler.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________

2004-12-16

§ 73
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Ändring av detaljplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby

Ivar Wenster

Planprogram för del av Lampan 2, 3 mfl, Karlskrona

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona

Ivar Wenster

Detaljplan för Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17 m m, Holmsjö

Ivar Wenster

Förslag till avyttring ur utbildningsförvaltningens äldre
boksamlingar

Ivar Wenster

Vägnamn i Augerum
________

KN:s AU

6

2004-12-16

§ 74
Anmälningsärende
Revisionen; Revisionsrapport FH-2004. Kommunens jämställdhetsarbete
KF § 129

Avsägelser av kommunala val

KF § 136

Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona
Kommunkoncernen

KF § 144

Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och förslag
Medborgarförslag som inte är besvarade

KS § 161

Ekonomisk rapportering och personaluppföljning 2005 för
Karlskrona kommunkoncernen
___________
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2004-12-16
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§ 75
Informationsärende
Kulturlokaler
Per-Gunnar Olsson, chef kulturlokaler, informerar om verksamheten i Konserthuset
och Sparresalen. Han redogör också om utvecklingen de senaste åren samt lite
önskemål inför framtiden.
Ordförande tackar för föredragningen.
Föreningsbidrag 2005
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, redovisar hur bidragsfördelningen till
kulturföreningar ser ut 2001-2005. Annika föredrar även hur utfallet blev med 2004 års
satsning; Öppna sinnet. Önskemål om att börja processen med Öppna sinnet tidigare inför
2005.
Ordförande tackar för informationen.
Nästa Steg
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om Nästa Steg som är en ny näringslivspolicy,
ett måldokument för näringslivsenheten. Denna policy kommer upp i kommunfullmäktige
i januari 2005. Det är viktigt att även kulturen finns med i dokumentet.
Ordförande tackar för informationen.
__________

2004-12-16

9

§ 76
Övrigt
Handikapprådet
Karin Karlsson lämnar rapport från Kommunala handikapprådet.
Diskussionsdag
Rikard Jönsson efterlyser en diskussionsdag med kulturnämnden där man fritt kan
diskutera nämndens olika verksamheter.
_______

2004-12-16

10

§ 77
Julhälsning
Förvaltningschefen önskar nämndens ledamöter en god jul och ett gott nytt år och
tackar för gott samarbete under året.
Ordförande tackar nämnden, förvaltningsledningen och personalen på
kulturförvaltningen för ett fint samarbete under 2004 och önskar alla en god julhelg
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 2005.
________

