2005-01-25

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 januari 2005
§1

Ansökan om status som ideell kulturförening från Sensus studieförbund

§2

Ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Musikalsällskap

§3

Delegationsärende

§4

Anmälningsärende

§5

Övrigt
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2005-01-25

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Karlskrona
tisdagen den 25 januari 2005 klockan 13.30-14.45
Beslutande ordförande
vice 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)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Kerstin Frändebo (c)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Fredagen den 28 januari 2005 kl: 09.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Kerstin Frändebo
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2005-01-25

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 januari 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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2005-01-25
Sensus Studieförbund
Akten

4

2003.49.861

§1
Ansökan om status som ideell kulturförening från Sensus studieförbund
Sensus studieförbund har inkommit med ansökan daterad 13 december 2004,
om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler
som finns för Konserthusteatern och Sparresalen.
Arbetsutskottet diskuterar ärendet. Arbetsutskottet föreslår nämnden att avslå
ansökan med motiveringen att Sensus inte är en ideell kulturförening.
Arbetsutskottet vill däremot betona att föreningen är välkommen att anordna
kulturarrangemang tillsammans med en kulturförening och därigenom kunna
få avgiftsreduktion på hyran.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan om status som ideell kulturförening.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________

2005-01-25
Blekinge Musikalsällskap
Konserthuset
Akten

5

2004.109.863

§2
Ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Musikalsällskap
Blekinge Musikalsällskap har den 4 januari 2005 inkommit med ansökan om att
bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar ska
gälla för Blekinge Musikalsällskap.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

2005-01-25

§3
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl
________

Ivar Wenster
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2005-01-25

§4
Anmälningsärende
KF § 171 Nytt personalprogram för Karlskrona kommunkoncern
KF § 176 Budget- och verksamhetsuppföljning oktober månad 2004
___________
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2005-01-25

8

§5
Övrigt
Diskussion kring förslag om mål för kulturförvaltningen
Ett förslag om mål för kulturnämnden är framtaget. Materialet kommer att
diskuteras och vidare bearbetas i de olika grupperna. Diskussion och avstämning
på arbetsutskottet i februari.
Material från grupparbetena i Breanäs skickas ut till nämndens ledamöter.
Flygelkommitté
Ivar Wenster och Ulf Hansson (v) informerar om Flygelkommitténs arbete.
Broschyr är framtagen och ska bland annat skickas ut till kommunens företag.
Till sammankallande i Flygelkommittén utser kulturnämnden Ulf Hansson (v).
Kulturmöte
Kulturnämndens ordförande har bjudit in kulturarbetare och övrigt intresserade
till tre kulturmöten. Den 18 januari var temat bild/konst, den 15 februari är
rubriken teater och den 1 mars är temat på mötet musik.
Inbjudan sker i första hand med annons i dagspressen.
En sammanställning av anteckningarna från samtliga kulturmöten kommer att
skickas ut till nämndens ledamöter i mars.
Inbjudan delas ut till samtliga ledamöter.
Integrationsutbildning
Ulf Hansson (v), Majli Karlsson (s) samt Bengt-Åke Persson (kd) var med på
integrationsutbildningen den 17 januari.
Minnesanteckningarna finns i diariet.
Båtsmanskasernen
Nytt utställningsprogram för 2005 är nu klart. 6-7 utställningar kommer att visas
under året. Det kommer att bli mer kringaktiviteter i samband med
utställningarna är tidigare. Flera samarbetspartners är knutna till de olika
utställningarna.
Öppna Sinnet
Ordförande Birgitta Törnqvist (s) informerar kort om Öppna Sinnet 2005.
Annons har varit ute i dagspressen. Förvaltningen skriver även en pressrelease.
Representanter till kommittén för Öppna Sinnet väljs på kulturnämndens
sammanträde i februari.

2005-01-25
§5
Övrigt forts
UKM-festival
UKM står för Ung Kultur Möts. Det är en kulturfestival inom alla genre. De
medverkande är mellan 13-20 år. Festivalen äger rum den 1-2 april 2005 på
Konserthuset. UKM-festivalen är ett KUBIK-arrangemang.
_______
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2005-02-22

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 februari 2005
§6

Ansökan om status som ideell kulturförening från Kvartetten

§7

Ansökan om status som ideell kulturförening från Korsdraget

§8

Bokslut och verksamhetsberättelse 2004

§9

Internbudget 2005

§ 10

Personalbokslut 2004

§ 11

Arbetsmiljömål för kulturförvaltningen

§ 12

Delegationsärende

§ 13

Anmälningsärende

§ 14

Informationsärende
- Sammanställning av kulturförvaltningens hyreskostnader
- Fastighetsplan för Blekinge museum

§ 15

Övrigt
- Val av ledamöter till kommittén för Öppna Sinnet
- Torhamns bibliotek
- Kulturmöte – Musik
- AU-protokollet
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2005-02-22

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Karlskrona
tisdagen den 22 februari 2005 klockan 13.30-15.45
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)
Sophia Ljungberg (m)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anna Elmgren, personalutvecklare

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 1 mars 2005 kl: 13.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Ulf Hansson
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2005-02-22

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 mars 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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2005-02-22
Kvartetten
Konserthuset
Akten

2005.13.863

§6
Ansökan om status som ideell kulturförening från Kvartetten
Föreningen Kvartetten har inkommit med ansökan daterad 31 januari 2005,
om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler
som finns för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar ska
gälla för föreningen Kvartetten.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______
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2005-02-22
Korsdraget
Konserthuset
Akten

2004.137.805

§7
Ansökan om status som ideell kulturförening från Korsdraget Gospel
Föreningen Korsdraget Gospel har inkommit med ansökan daterad den
14 december 2004, om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet
med de avgiftsregler som finns för Konserthusteatern och Sparresalen.
Eftersom föreningen arrangerar ett kommersiellt arrangemang gäller inte
ovannämnda avgiftsregler.
Föreningen kan däremot godkännas som ideell kulturförening för kommande
ideella arrangemang.
Ett nytt förslag till avgiftsregler för att bli betraktad som ideell kulturförening
måste arbetas fram.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar ska
gälla för föreningen Korsdraget Gospel, dock ej för kommersiella
arrangemang, samt
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att till kulturnämndens sammanträde i
mars ta fram ett nytt förslag till tydliga avgiftsregler för ideella kulturföreningar.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________
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2005-02-22
Kommunfullmäktige

2005.24.042

§8
Bokslut samt verksamhetsberättelse 2004
Kulturförvaltningen lämnar följande kommentarer till bokslutet 2004.
Kommunbidrag inklusive priskompensation 2004, 45,7 mkr. Resultat eget
kapital –0,1 mkr.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om bokslutet 2004.
Ekonom Ewa Bellwaldius redovisar avvikelserna i de olika verksamheterna
mot budget 2004.
Ordförande framför ett stort tack till all personal som har jobbat för att få
ihop bokslutet.
Verksamhetsberättelsen 2004 för nämndens olika verksamheter har skickas ut
till samtliga ledamöter.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna bokslutet för 2004, samt
att godkänna verksamhetsberättelsen för 2004.
Kulturförvaltningen beslutar enligt förslaget.
_________
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2005-02-22
Kommunledningsförvaltningen

2004.66.041

§9
Internbudget 2005
Kulturnämndens ram för 2005 uppgår efter det att de så kallade tekniska
justeringarna gjorts till 47 456 tkr.
Lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster, lokalkostnader
2005, intäktshöjningar samt justering av personalomkostnader faller under de
tekniska justeringarna som nu är fastställda.
Kompensationer för prisökningar 159 tkr, löner inklusive utökade
personalomkostnader 416 tkr, lokalkostnader 154 tkr, bidrag till Blekinge
museum 159 tkr är utlagda i internbudgeten.
I kulturförvaltningens ram har alltsedan delningen även idrotts- och fritidsförvaltningens administrationskostnader ingått. Från och med 2005 överförs
dessa till deras budget. På grund av detta görs en ramjustering där 238 tkr
överförs från kulturförvaltningen till idrotts- och fritidsförvaltningen.
Ökat intäktskrav på grund av uppräkningar ställs 2005 på verksamheterna med
130 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2005 utifrån
de tekniska justeringarna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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2005-02-22
2004.130.026

§ 10
Personalbokslut 2004
Under år 2004 har huvudfokus på personalområdet varit; Kompetensutveckling,
arbetsmiljö samt friskvård.
Personalutvecklare Anna Elmgren informerar om personalbokslutet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att

godkänna personalbokslutet 2004.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

8

2005-02-22
2005.25.026

§ 11
Arbetsmiljömål för kulturförvaltningen
I enlighet med arbetsmiljölagen skall arbetsgivaren upprätta särskilda mål för
arbetsmiljön. För kulturförvaltningen i Karlskrona kommun föreslås följande
mål:
Alla medarbetare på kulturförvaltningen skall uppleva att de har en trygg och
säker arbetsmiljö, där riskerna för att drabbas av ohälsa och olycksfall är så små
som möjligt.
Arbetet kring en säker arbetsmiljö skall präglas av delaktighet och ett delat
ansvar mellan arbetsgivare, fackliga organisationer och enskilda medarbetare.
Arbetsmiljön skall kännetecknas av ömsesidighet och tillit där varje individ får
möjlighet att påverka och utvecklas.
Arbetsförhållanden skall anpassas till individens olika förutsättningar och
möjligheter.
Redovisning kommer att ske till nämnden när handlingsplanen är klar.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

anta ovanstående arbetsmiljömål för kulturförvaltningen.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________
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2005-02-22

§ 12
Delegationsärende
Ärende
Planprogram för del av Dragsö 1:1 m fl
___________

Delegat
Ivar Wenster
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2005-02-22

§ 13
Anmälningsärende
KS § 3 Yttrande över revisionsrapport om granskning av kommunens
jämställdhetsarbete
Länsstyrelsen; Avslutande av ärende byggnadsminnesförklaring
Lorentsberg Karlskrona 6:16
________
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2005-02-22

§ 14
Informationsärende
Sammanställning av kulturförvaltningens hyreskostnader
Redovisning av kulturförvaltningens hyreskostnader delas ut till
ledamöterna. Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för de olika
verksamheternas lokalkostnader.
Fastighetsplan för Blekinge Museum
Förvaltningschef Ivar Wenster presenterar kort en framtagen fastighetsplan
för Blekinge Museum.
Planen finns i fyra exemplar för cirkulation hos kulturnämndens ledamöter.
_________
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2005-02-22

§ 15
Övrigt
Val av ledamöter till kommitté för öppna sinnet
Från S-gruppen utses: Birgitta Törnqvist samt Rikard Jönsson. Suppleanter
är Ulf Hansson samt Karin Karlsson.
Från borgerliga gruppen utses: Yvonne Reinholdsson samt Sophia
Ljungberg. Suppleanter är Bengt-Åke Persson samt Mats Mårtensson.
Torhamns bibliotek
Torhamns bibliotek har nu flyttat in i skolan. Invigning den 10 mars 2005.
Kulturmöte – Musik
Den 1 mars är det dags för det tredje och sista kulturmötet. Denna gång
handlar det om musik. Inbjudan delas ut till kulturnämndens ledamöter.
AU-protokollet
I § 6, vägnamn på Sturkö har det smugit sig in ett fel.
Vägen heter Lilla Ängvägen.
__________
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29 mars 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 mars 2005
§ 16

Förslag till nya avgifter Kulturskolan

§ 17

Budgetuppföljning februari 2005

§ 18

Investeringsbudget 2005

§ 19

Remiss utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona

§ 20

Öppna Sinnet 2005

§ 21

Vad kulturförvaltningen gjort enligt Handikappolitiska programmet

§ 22

Konstutsmyckning Rosenholm

§ 23

IT-information

§ 24

Samtal kultur

§ 25

Delegationsärende

§ 26

Anmälningsärende

§ 27

Övrigt
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29 mars 2005

Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
tisdagen den 29 mars 2005 klockan 13.30-15.25
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)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Lena Larsson, bibliotekarie

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jan Lennartsson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 5 april 2005 kl: 09.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan Lennartsson
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29 mars 2005

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 april 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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29 mars 2005
Kulturskolan
Akten

2005.55.806

§ 16
Förslag till nya avgifter Kulturskolan
Avgifterna till Kulturskolan föreslås indexuppräknas med cirka 2 % fr o m
hösten 2005.
Avgifterna föreslås gälla läsåret 2005-2006.
Ämne mm
UPPTAKTEN

Instr, dans
Rock, teater
Bild, film
Kör
Hyra låg
Hyra hög
Skrivarkurs
Adm avgift

Idag barn
520
550
550
595
265
235
520
100
150

Ny avgift
530
560
560
605
270
240
530
150
150

Idag vuxen

Ny avgift

1 100
1 100
1 190
320
480
1 040

1 120
1 120
1 210
330
480
1 060

150

150

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna indexuppräkningen enligt förslaget.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_______
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29 mars 2005
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.66.041

§ 17
Budgetuppföljning kulturnämnden februari 2005
Ewa Bellwaldius redogör för budgetuppföljningen per den 28 februari 2005.
Kulturförvaltningens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon
avvikelse från budget år 2005. Resultatet per den 28 februari 2005 uppgår till
-0,1 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, -0,5 mkr. I
resultatet ingår ankomstregistrerat med 0,4 mkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 28 februari 2005
med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_____________
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29 mars 2005
Akten

2004.66.041

§ 18
Investeringsbudget för kulturnämnden 2005
Kulturnämndens investeringsram för 2005 uppgår till 650 tkr.
Förvaltningens enheter har inkommit med investeringsönskemål för 2005
som uppgår till 824 tkr.
Ett förslag till fördelning har gjorts där samtliga får anpassa sig efter de
ramar som finns.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens investeringsbudget för 2005.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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29 mars 2005
Idrotts- och fritidsförvaltningen
Akten

2005.12.106

§ 19
Remiss angående utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona
I samband med att beslut fattades om att starta ett Ungdomsråd i Karlskrona
kommun beslutades även att en utvärdering av verksamheten skulle ske efter tre
år. Utvärdering beställdes under 2004 och rapport finns nu framtagen.
Kulturnämnden anser att Ungdomsrådets verksamhet bör fortsätta.
En av slutsatserna i utvärderingen av Ungdomsrådet i Karlskrona är
att verksamheten uppfyllt sitt syfte bättre än i jämförelse med andra kommuner.
Detta är en anledning att fortsatt bedriva verksamhet. Om Ungdomsrådet inte
fortsätter sin verksamhet nu, förloras det engagemang och den kunskap som
finns och en eventuell nystart längre fram blir svårare.
Vidare bör utvärderarens synpunkter i avsnitt 9 ”Avslutande konklusioner” tas
på allvar gällande utbildning av ledamöterna i rådet, ökad marknadsföringen
med mera.
Kulturnämnden anser att det stöd som lämnats hittills; personellt, en tjänsteman
som representerar på möte 1 ggr per månad och ekonomiskt, 20 tkr per år, bör
ligga kvar på samma nivå.
Kulturförvaltningen förslår således kulturnämnden besluta
att ungdomsrådets verksamhet bör fortsätta, samt
att nämnden avsätter 20 tkr per år som stöd för verksamheten.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden att godkänna
remissvaret.
_________
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29 mars 2005
Akten

2005.57.860

§ 20
Öppna Sinnet 2005
Det har kommit in sammanlagt 26 ansökningar till Öppna Sinnet 2005, varav två
efter sista ansökningsdatum.
Kommittén som består av ledamöter från kulturnämnden samt tjänstemän från
förvaltningen har gått igenom ansökningarna och kommit fram till ett förslag till
beslut. Summan som kommittén har att fördela är 500 tkr.
Nämndens ledamöter framhåller att kommittén lyckats med att få med en bra
blandning av olika arrangemang och att de är utspridda i kommunen.
Presskonferens blir det efter nämndens sammanträde.
Följande föreslås få bidrag från årets Öppna Sinnet-pengar:
Karlskrona filmstudio
Torhamns sockens norra byalag
Karlskrona fotoklubb
Skärfva Vänner/Teater Hela Livet/Akacia
Visministeriet
Jazz i Karlskrona
Carlskrona Chamber Music Festival
Margareta Skantze/Sofia Balic
Lenny Mostberg
Karlskrona Symfoniorkester

25.000:5.000:5.000:95.000:10.000:10.000:110.000:20.000:200.000:20.000:-

Kulturnämnden beslutar enligt kommitténs förslag.
_______
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29 mars 2005
Akten

2003.124.889

§ 21
Vad kulturförvaltningen gjort enligt Handikappolitiska programmet 2004
Lena Larsson från Stadsbiblioteket informerar om de åtgärder som gjorts
2004 enligt det Handikappolitiska programmet i förvaltningens olika lokaliteter.
Ordförande tackar för informationen.
________
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29 mars 2005
Akten

2005.11.866

§ 22
Konstutsmyckning Arena Rosenholm
Ivar Wenster informerar om den konstnärliga utsmyckningen på Arena
Rosenholm. Tre unga kända konstnärer har fått i uppdrag att lämna förslag till
konstnärlig utsmyckning av Arena Rosenholm. De har fått vissa värdeord och
vid bedömning av konstverken har hänsyn tagits till att de måste tåla att stå ute i
väder och vind samt att de blir ett blickfång.
Konstnärliga utsmyckningsrådet har tillsammans med tjänstemän i förvaltningen
enats om att Martin Wickströms förslag bäst passar in i miljön. Förslaget är en
ros i kakel på ishallsväggen, en ficklampa som belysning vid entrén och en
klättervägg i samma färger som Piece-rosen. Ett kostnadsförslag skall tas fram
för del av ett annat förslag till inomhusdekoration.
Utsmyckningen skall vara klar till invigningen av Arena Rosenholm, sista
helgen i oktober 2005.
Ordförande tackar för informationen.
___________
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29 mars 2005

§ 23
IT-information
Informationen flyttas till ett sammanträde senare i vår.
_________

11

29 mars 2005
Arbetsutskottet

§ 24
Samtal kultur
De tre inplanerade samtalen kring kultur är nu genomförda.
Anteckningarna från samtliga möten lämnas ut.
__________

12

29 mars 2005

§ 25
Delegationsärende
Ärende
Delegat
Ändring av byggnadsplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby
Ivar Wenster
Ändring av byggnadsplan för del av Torhamn (J42/1965)
Ivar Wenster
Detaljplan för fastigheten Gullbernahult 21, Måsskär, Karlskrona Ivar Wenster
Svar på förfrågan angående Karlskrona kommun som värdkommun Ivar Wenster
Svar på förfrågan angående bibelprojekt
Ivar Wenster
Svar på förfrågan om inköp av ljudanläggning
Ivar Wenster
Vägnamn på Sturkö
KN:s AU
Vägnamn nytt område Skavkulla
KN:s AU
Namnsättning av två mindre vägar i Sandhamn
KN:s AU
Vägnamn Johannesberg, Rödeby
KN:s AU
Vägnamn Norra Backen, Verkö
KN:s AU
___________
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29 mars 2005

§ 26
Anmälningsärende
KRO; Viktig information om ersättning till konstnärer vid utställningar
Kulturrådet; Ökad samverkan mellan bibliotek
________

14

29 mars 2005

§ 27
Övrigt
UKM
Den 1-2 april är det UKM-festival i konserthuset, Karlskrona. Ett 40-tal
ungdomar mellan 13-20 år kommer att visa sång, musik, dans, konst med mera.
Förutom föreställning blir det bland annat workshops.
Avtackning
Ewa Bellwaldius, ekonom, slutar på kulturförvaltningen. Ordförande framför
nämndens tack till Ewa och önskar henne lycka till med sitt nya arbete.
__________
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26 april 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 april 2005
§ 28

Välkomsthälsning

§ 29

Årsredovisning K Strängs Minnesfond

§ 30

Förslag till nya taxor för Konserthuset och Sparresalen

§ 31

Förslag till budget för Örlogsstaden Karlskrona 2005

§ 32

Budgetuppföljning mars 2005

§ 33

Förslag till arbetsordning, biblioteksplan

§ 34

Samtal kultur/mål

§ 35

KUBIK

§ 36

IT-information

§ 37

Delegationsärende

§ 38

Anmälningsärende

§ 39

Övrigt

1

26 april 2005

Plats och tid Båtsmanskasernen, Stumholmen, Karlskrona
tisdagen den 26 april 2005 klockan 13.30-15.50
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) fr o m 13.40 § 30
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m) § 28-29
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m) fr o m § 30
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Annika Eklund, chef allmänkulturen

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
måndagen den 9 maj 2005 kl: 13.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan-Erik Jansson

2

26 april 2005

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 10 maj 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

26 april 2005

§ 28
Välkomsthälsning
Ordförande hälsar Georg Sjöberg, mp, välkommen till kulturnämnden som
ersättare.
Ingela Svensson, ekonom, hälsas välkommen till förvaltningen.
Ingela efterträder Ewa Bellwaldius.
_________
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26 april 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.59.046

§ 29
Årsredovisning för K Strängs Minnesfond
Från kommunledningsförvaltningen har inkommit årsredovisning för 2004
gällande K Strängs Minnesfond.
K Strängs Minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade
donationsfonder. Fondens andel av tillgångar och skulder har beräknats
utifrån fondens egna kapital i förhållande till totalt donationskapital.
Granskning och godkännande av årsredovisningen ankommer på
kulturnämnden och skall vara gjord senast den 30 maj 2005 av minst hälften
av nämndens ledamöter.
Stipendiat 2004 var Sara Fredh, tvärflöjt. Stipendiet är på 15.000 kronor.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2004 för K Strängs minnesfond.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förvaltningens förslag.
_________
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26 april 2005
2005.79.061

§ 30
Förslag till nya taxor för Konserthuset och Sparresalen
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till nya taxor för Konserthuset och
Sparresalen att gälla från och med den 1 juli 2005.
Förslaget delas ut till ledamöterna.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förslaget på nya taxor för Konserthuset och Sparresalen, samt
att godkänna årlig indexering av hyrorna för Konserthuset och Sparresalen.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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26 april 2005
2004.66.041

§ 31
Förslag till budget för Örlogsstaden Karlskrona 2005
Förslag till budget för Örlogsstaden Karlskrona delas ut.
Ivar Wenster, förvaltningschef redogör för budgetförslaget.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att godkänna budget för Örlogsstaden Karlskrona 2005.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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26 april 2005
Kommunledningsförvaltningen

2004.66.041

§ 32
Budgetuppföljning kulturnämnden mars 2005
Ingela Svensson, ekonom, redogör för budgetuppföljningen för mars 2005.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte visa någon avvikelse från
budget 2005. Resultatet per den 31 mars 2005 uppgår till + 0,6 mkr att
jämföra med budgeterad resultat för samma period, + 0,5 mkr. I resultatet
ingår ankomstregistrerat med 0,3 mkr.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 31 mars 2005
med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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26 april 2005

§ 33
Förslag till arbetsordning, biblioteksplan
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om förslaget till arbetsordning för att
ta fram en biblioteksplan.
Karlskrona kommun är bland de första 20 kommunerna i Sverige som arbetar
fram en biblioteksplan.
Bibliotekspersonalen har arbetat i grupper med bland annat verksamhetsutveckling.
Utredningen som gjordes 2004 gällande filialbiblioteken kommer att
kompletteras med Trossö och stadskärnan.
Man arbetar främst med fyra punkter:
1. Medieförsörjning
2. Barn- och ungdomsbiblioteks frågor inkl. skolbibliotek
3. Samverkan
4. Biblioteks-IT
Redovisning från de olika grupperna kommer att göras i maj, biblioteksplanen
kommer att finnas med i budget 2006 som antas i augusti, i oktober ska
statistikuppgifterna vara klara och i november ska planen finnas färdig i
manusformat.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna arbetsordningen för framtagande av biblioteksplan.
_______
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26 april 2005

§ 34
Samtal kultur/mål
Kulturnämndens ledamöter diskuterar den senaste versionen av kulturmålen.
Nämnden har vissa synpunkter på dokumentet samt önskar komplettera det
ytterligare.
En ny reviderad version kommer att skickas ut till samtliga ledamöter.
Kulturnämnden beslutar
att vidareutveckla dokumentet, samt
att beslut om målen tas på kulturnämnden sammanträde i maj 2005.
_______
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26 april 2005

§ 35
KUBIK
Ivar Wenster, förvaltningschef, informerar om KUBIK, som varit ett treårigt
projekt i kulturförvaltningen, avslutas till hösten. KUBIK:s effektiva arbetssätt
har tillfört verksamheten väldigt mycket.
Projektet ska nu utvärderas.
Förvaltningen hoppas att KUBIK:s arbetssätt ska bli en fast arbetsmetodik som
genomsyrar hela förvaltningen.
Ordförande tackar för informationen.
___________
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26 april 2005

§ 36
IT-information
Ivar Wenster, förvaltningschef, informerar om vad som händer inom IT-sektorn.
Karlskrona kommun har bytt teknisk plattform. Alla anställda som arbetar vid
datorer går en endagars utbildning – migrering – för att lära sig de nya
verktygen.
Biblioteket har egna servrar. Nu har det undertecknats ett avtal med övriga
kommuner i länet att man ska ha länsgemensamma biblioteksservrar. Landtinget
kommer att stå för servicen.
_________

12

26 april 2005

§ 37
Delegationsärende
Ärende
Vägnamn Johannesberg, Rödeby

Delegat
KN:s AU

Detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjören 4 m fl

Ivar Wenster

Läsårstider Kulturskolan 2005/200
__________

Fredrik Lundgren
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26 april 2005

§ 38
Anmälningsärende
KF § 1 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF § 7

Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscetrum – KKC

KS § 35 Temporärt upphävande av gallringsbeslut för patientjournaler
KS § 37 Genomförandeplan personalprogram
KS § 45 Förslag till åtgärder för att öka tryggheten i centrala Karlskrona
Brev; Frågor angående barnteater
Tjurkö Intresseförening; Ett bevarande av Tjurkö Skans
___________
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26 april 2005

§ 39
Övrigt
Studieresa för kulturnämnden
En studieresa till bland annat Helsingborg och Hilleröd planeras för
nämndens ledamöter den 29-30 augusti 2005. Dagen börjar med
nämndssammanträde kl. 08.00. Preliminärt program delas ut.
Nationaldagsfirande
Barbro Ingemansson informerar om hur Karlskrona kommun kommer att
fira Nationaldagen 2005. Ett preliminärt program delas ut.
Konsthallens 10-års jubileum
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, berättar om vad som händer under
Jubileumsdagen den 6 maj samt vad för utställningar som är på gång under
sommaren, både i konsthallen, på God Natt och ute på stan. Informationsmaterial delas ut.
Världsarvsrunda
Nämndens ledamöter fick under hösten utbildning i världsarvet. Denna
utbildning ska avslutas med en vandring. Ivar Wenster återkommer med
datum för denna vandring.
AU i maj flyttas
Arbetsutskottet flyttar sitt sammanträde som skulle vara den 17 maj till
fredagen den 13 maj kl. 11.00 istället, lokal Frode våning 5.
________
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31 maj 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 31 maj 2005
§ 40

Välkomsthälsning

§ 41

Motioner – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona

§ 42

Yttrande över motion - Stöd till föräldrar förbättrar hälsan

§ 43

Arbetsmiljölagen

§ 44

Statistik www.karlskrona.se

§ 45

Ideella kulturföreningar

§ 46

Kulturnämndens mål

§ 47

Delårsbokslut/Personalbokslut

§ 48

Delegationsärende

§ 49

Anmälningsärende

§ 50

Övrigt

1

31 maj 2005

Plats och tid Blekinge museum, Borgmästaregatan 21, Karlskrona
tisdagen den 31 maj 2005 klockan 13.30-16.00
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) fr o m 13.45 § 42
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m) §§ 40-41
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Sophia Ljungberg (m) fr o m § 42
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Helen Nilsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 9 juni 2005 kl: 13.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Helen Nilsson

2

31 maj 2005

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 10 juni 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

31 maj 2005

§ 40
Välkomsthälsning
Ordförande hälsar Jimmy Petersson (s), välkommen som ersättare i
kulturnämnden.
________

4

31 maj 2005
2005.65.719
2005.66.719
2005.67.719
2005.68.719
§ 41
Motioner – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
Ärendet utgår. Flyttas till kulturnämndens sammanträde i juni 2005.
___________
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31 maj 2005
2005.71.440
Idrotts- och fritidsförvaltningen

§ 42
Yttrande över motion – Stöd till föräldrar förbättrar hälsan
Idrotts- och fritidsnämnden har som ansvarig för folkhälsofrågor erhållit en
motion från Kristdemokraterna ”Stöd till föräldrar förbättrar hälsan”.
Eftersom frågan berör ett flertal nämnder har kulturnämnden fått motionen
för yttrande senast den 15 juni 2005. Därefter kommer sammanställning att
ske.
Kulturförvaltningen har tillsammans med de mjuka förvaltningarna varit
initiativtagare till föräldragrupperna i skolan.
Kulturnämnden har inget ansvar för dessa frågor.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå motionen med hänvisning till de redan påbörjade föräldrautbildningarna och föreläsningarna.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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31 maj 2005
2005.25.026

§ 43
Arbetsmiljölagen
Anna Elmgren har tagit fram ett förslag till uppgiftsfördelning för kulturnämndens verksamhet avseende arbetsmiljöarbetet.
Förslaget delas ut. Ivar Wenster föredrar ärendet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att anta förslag till uppgiftsfördelning avseende arbetsmiljöarbetet för
nämndens verksamhet.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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31 maj 2005

§ 44
Statistik www.karlskrona.se
Ärendet utgår. Flyttas till kulturnämndens sammanträde i juni 2005.
_________
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31 maj 2005
2005.93.806

§ 45
Ideella kulturföreningar
I anslutning till kulturföreningarnas möjlighet att förhyra Konserthusteatern och
Sparresalen till subventionerad hyra, behövs ett förtydligande av regelverket.
Uthyrning till lägre taxa för endast ske till kulturevenemang. Arrangemang som
har till syfte att samla in pengar eller är av kommersiell karaktär skall betala full
hyreskostnad. Vid tveksamheter kring ett arrangemangs huvudsyfte görs
bedömning av kulturnämndens AU i varje enskilt fall.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att besluta enligt ovanstående.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

9

31 maj 2005
Kommunfullmäktige

2005.94.800

§ 46
Kulturnämndens mål
Kulturnämnden har under våren 2005 arbetat fram nya mål för
kulturnämndens verksamhet.
Yrkande
Ulf Hansson (v), yrkar på att förslag till mål för kulturnämnden lämnas ut på
en remissrunda.
Ordförande Birgitta Törnqvist (s), vice ordförande Jan Lennartsson (m) samt
Anders Persson (s), yrkar bifall till liggande förslag, att kulturnämnden antar
målen på dagens sammanträde.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Ulf Hanssons yrkande om remiss eller om
ärendet ska avgöras idag. Kulturnämnden beslutar att ärendet ska avgöras
idag. Därefter beslutar nämnden att anta målen för kulturnämndens
verksamhet.
Reservation
Ulf Hansson (v), reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kulturnämnden beslutar
att anta målen för kulturnämndens verksamhet.
_______
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31 maj 2005
Kommunledningsförvaltningen

2004.66.041

§ 47
Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2005
Ingela Svensson, ekonom, informerar om delårsbokslutet med
budgetuppföljning april 2005. Kulturnämndens verksamhet totalt beräknas
inte uppvisa någon avvikelse från budget 2005. Resultatet per den 30 april
2005 uppgår till + 735 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma
period, + 814. I resultatet ingår ankomstregistrerat med 300 tkr. Resultatet
för motsvarade period föregående år var + 835 tkr.
Ivar Wenster, förvaltningschef, informerar om personalbokslutet samt om
sjukfrånvaron i förvaltningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningsrapport per den 30 april
2005 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
___________
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31 maj 2005

§ 48
Delegationsärende
Ärende
Nytt vägnamn i Öljersjö

Delegat
KN:s AU

Attestlista kulturförvaltningen/kulturnämnden

Ingela Svensson

Detaljplan för del av Lyckeby 1:1, norra Ringö

Ivar Wenster

Program för detaljplan för Bastasjö, Karlskrona kommun
__________

Ivar Wenster
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31 maj 2005

§ 49
Anmälningsärende
KF § 1 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF § 2

Kommunala val

KF § 30 Bokslut för Karlskrona kommunkoncern den 31 december 2004
KF § 31 Jämställdhetsprogram år 2005 för Karlskrona kommunkoncern
Regeringen; Fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet
Kurrholmens fästningstorn, Karlskrona kommun
Regeringen; Fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet
Godnatts fästningstorn, Karlskrona kommun
___________
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31 maj 2005

§ 50
Övrigt
Utlåningsstatistik
Utlåningsstatistik för biblioteksverksamheten 2004 delas ut.
Ivar Wenster informerar kort om statistiken. En fortsatt liten minskning i
antal utlån kan konstateras.
Skyltning
Georg Sjöberg (mp), efterlyser bättre skyltning och framkomlighet till
fornlämningar som finns i Karlskrona.
Representation
Inger Fölster (fp), har varit på kommunala handikapprådets möte samt
Talbokens 50-års jubileum. Inger lämnar en rapport från dessa aktiviteter.
Nationaldagsfirande
Programmet för nationaldagsfirandet delas ut.
Flygel
Kulturnämnden kommer att få utökat investeringsutrymme med 1 miljon
kronor från kommunstyrelsen, till ny flygel. För att täcka kapitalkostnader
och drift har nämnden fått 100 tkr.
Insamlingen kommer att fortsätta som planerat. Flygelkommittén träffas
nästa vecka.
Besök i Lettland
Birgitta Törnqvist (s), Yvonne Reinholdsson (kd) samt Ivar Wenster har
tillsammans med en delegation varit på besök i vår vänort i Lettland,
Leipaja-distriktet.
Inbjudan till vernissage Safe
Inbjudan till vernissage på utställningen Safe har gått ut till samtliga
ledamöter i kulturnämnden.
Sommarsamtal 2005
Sommarsamtalen 2005 börjar den 27 juni kl. 15.00. I år är det fri entré.
Det blir sammanlagt 10 sommarsamtal på Grevagården.
Det sista samtalet blir den 14 juli. Maja Frankel är moderator.
Fastighetsplan för Blekinge museum
Tullan Gunér från Blekinge museum informerar om fastighetsplanen för
Blekinge museums verksamhet.
________
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28 juni 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 juni 2005
§ 51

Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona - Tydlig politisk vilja

§ 52

Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona - Utbildningsinsatser

§ 53

Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Det ska synas vad vi gör/inte gör

§ 54

Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Barn som kunskapskällor

§ 55

Budgetuppföljning maj 2005

§ 56

Avskrivningar av kundfordringar

§ 57

Statistik för våra webbplatser

§ 58

Flygelinformation

§ 59

Delegationsärende

§ 60

Anmälningsärende

§ 61

Övrigt

1

28 juni 2005
Plats och tid Hörsalen, Stadsbiblioteket, Stortorget 15-17, Karlskrona
tisdagen den 28 juni 2005 klockan 13.30-14.30
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)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 30 juni 2005 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Anders Persson

2

28 juni 2005

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 juli 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

28 juni 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.65.719

§ 51
Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Tydlig politisk vilja
Vänsterpartiet yrkar i en motion på att:
”En barnchecklista utarbetas, en barnkonsekvensanalys görs vid beslut
rörande barn/ungdomar, att varje förvaltning och styrelse ska redovisa kort
och långsiktiga barnkonventionsmål samt att en referensgrupp bildas med
nämnders/styrelsers ansvariga för barnkonventionen samt en referensgrupp
av barn och ungdomar.”
Nämnder och styrelser uppmanas inkomma med yttrande i ärendet senast den
1 juli 2005.
Förslag till yttrande:
Att framställa ytterligare checklistor som skall stämmas av mot målgruppen
barn/ungdomar är ett stort administrativt arbete som i så fall kommer utöver
det som redan redovisas via nyckeltal med mera.
Kulturnämndens/förvaltningens arbete genomsyras redan idag av en
övergripande ambition att i första hand bedriva verksamhet som kommer
barn och ungdomar tillgodo. Dock inte i form av administration, utan
resurserna skall omsättas i verksamhet som barn och ungdomar direkt har
glädje av.
Kulturförvaltningen ingår redan idag i ungdomsrådet som är en naturlig
mötesplats där ungdomar ges möjlighet att påverka och tjänstemän som
deltar lyhört kan lyssna och föra ungdomarnas åsikter vidare. Detta forum
anser vi är ett utmärkt sätt att föra dialog med aktiva ungdomar.
Ytterligare referensgrupper behövs ej. Möjligen kan ungdomsrådet utökas så
att även politiker ingår.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att avslå rubricerad motion med hänvisning till yttrande ovan.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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28 juni 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.66.719

§ 52
Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
- Utbildningsinsatser
Vänsterpartiet yrkar i en motion på att:
”Innehållet och innebörden av barnkonventionen skall vara känd för alla
inom kommunen, kontinuerliga utbildningar skall genomföras och alla som
kommer i kontakt med barn i sin yrkesutövning får gå en kurs i
barnkunskap.”
Nämnder och styrelser uppmanas inkomma med yttrande i ärendet senast den
1 juli 2005.
Förslag till yttrande:
Information/utbildning kring barnkonventionen inom förvaltning och politisk
organisation är ett utmärkt sätt att sprida kunskap om detta dokument samt
att det under ett utbildningstillfälle i barnkonventionen på ett naturligt ges
möjlighet att diskutera den förvaltningsspecifika användningen av
dokumentet i vardagen.
Med hänvisning till ovan anses en utbildning i ”barnkunskap” ej nödvändig
och kan ej genomföras på ett tillfredställande sätt till de målgrupper som
motionären syftar på.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige:
att med hänvisning till ovan tillstyrka motionärens förslag om
information/utbildning om barnkonventionen, samt
att avslå rubricerad motion om en utbildning i barnkunskap.
Kulturnämndens beslutar enligt förslaget.
___________
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28 juni 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.67.719

§ 53
Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
Det ska synas vad vi gör/inte gör
Vänsterpartiet yrkar i en motion på att:
”En enkät genomförs där barn och ungdomar tillfrågas om vad som är
viktigast för dem. Att barn och ungdomar används som kunskapskällor när
statistik gällande denna målgrupp tas fram. Att en referensgrupp bildas. I
gruppen skall nämnders och styrelsers ansvariga samt en referensgrupp av
barn och ungdomar ingå.”
Nämnder och styrelser uppmanas inkomma med yttrande i ärendet senast den
1 juli 2005.
Förslag till yttrande:
Om man tillfrågar barn och ungdomar om vad som är viktigast för dem i
Karlskrona kan man få svar som ej har någon relevans för den kommunala
verksamheten. Vi har ett system med representativ demokrati och inom
ramarna för varje politikområde undersöks på hjälp av enkäter eller på andra
sätt regelbundet vad barn och ungdomar tycker om just det speciella
området. Svaren man får då kan användas för att inrikta verksamheten på
bästa sätt.
Vidare finns Ungdomsrådet som en utmärkt plattform att föra denna typ av
diskussioner i. Ytterligare grupperingar kan bli svåra att få till stånd.
Med hänvisning till ovan anses enkät samt referensgrupp ej nödvändig.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige:
att med hänvisning till ovan avslå motionärens förslag.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________
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28 juni 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.68.719

§ 54
Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona
Barn som kunskapskällor
Vänsterpartiet yrkar i en motion på att:
”Kommunens revisorer får i uppdrag att revidera utifrån
barnkonvention/barnperspektiv/barnchecklista. Att det tydligt i budgeten
anges vilka pengar som går till barn och ungdomar. Att varje nämnd och
styrelse får i uppdrag att utforma et barnbokslut med barnchecklista som
ledning.”
Nämnder och styrelser uppmanas inkomma med yttrande i ärendet senast den
1 juli 2005.
Förslag till yttrande:
Då målet med all verksamhet bör vara att så stor del av resurser kommer
barn och ungdomar direkt tillgodo kan inte ett ytterliggare administrativt
moment tillföra något.
Det är redan idag möjligt att i den kommunala budgeten se vilka pengar som
går direkt till barn och ungdomar. Detta är ett instrument som tillsammans
med nyckeltal inom bestämda område ger en bra bild av hur läget är.
Ett barnbokslut ses inte som något nödvändigt utöver de nyckeltal gällande
barn och ungdomar som redan redovisas kulturnämndens/förvaltningens
årsredovisning.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige:
att med hänvisning till ovan avslå motionärens förslag.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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28 juni 2005
2004.66.041

§ 55
Budgetuppföljning maj 2005
Den prognos om ett nollresultat för året som lämnats i tidigare uppföljningar
kvarstår.
För flera av verksamheterna finns frågetecken för intäkterna.
Restriktivitet mot längre resor och utbildningar har införts och inga nya
projekt startas upp under hösten.
Det kommer att göras ännu en budgetuppföljning i sommar innan
delårsbokslut i augusti 2005.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet godkänner kulturnämnden
budgetuppföljningen för maj 2005.
_________
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28 juni 2005
2005.112.042

§ 56
Avskrivningar av kundfordringar
Kulturförvaltningen föreslår avskrivning från kundreskontran av
kundfordringar till ett belopp av 447 402 kronor. Avskrivning föreslås i de
fall då kunden inte betalat trots påminnelser och krav och bevakning hos
inkassoföretag eller då kunden gått i konkurs.
Reservation av aktuella belopp har redan gjorts i tidigare bokslut.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 447 402 kronor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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28 juni 2005

§ 57
Statistik för våra webbsidor
Eva Karlsson, assistent på kulturförvaltningen, informerar om förvaltningens
arbete med kulturnämndens webbplats samt visar statistik för dels Karlskrona
kommuns webbplats samt kultur/fritids portal.
Statistik över antal besök på navalcity.org redovisas också.
Ordförande tackar för informationen.
_______
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28 juni 2005

2005.100.869

§ 58
Flygelinformation
Ulf Hansson (v), sammankallande i flygelkommittén, informerar från flygelkommittén senaste sammanträde.
Ivar Wenster skriver ett brev som går ut till alla som köpt tangenter för att
tala om att pengarna kommer att användas till flygelinköpet.
Sponsortavlan som finns på konserthuset kommer att finnas kvar.
Arbetet med upphandling av flygel har påbörjats.
Invigningskonsert planeras till början av november.
Diskussioner finns om att bilda en ideell förening som fortsätter arbetet med
insamling till flygeln samt att man eventuellt ska kunna ta emot unga
lovande pianister i Master Classes.
Ordförande tackar för informationen.
_______
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28 juni 2005

§ 59
Delegationsärende
Ärende
Detaljplaneprogram för Södra Backe på Verkö

Delegat
Ivar Wenster

Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4 (Västra Gärde II)
________

Ivar Wenster
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28 juni 2005

§ 60
Anmälningsärende
KF § 54 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 mars 2005
KS § 78 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008
___________
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28 juni 2005

§ 61
Övrigt
Budgetdirektiv 2006
Ivar Wenster, förvaltningschef, informerar kort om direktiven för budget
2006. Planen för budget 2006 ligger kvar.
Det finns tre direktiv i budgeten:
1. 1 % av budgeten reserveras för förnyelsearbete
2. Det ska finnas en reserv på minst 500 tkr
3. Varje anställd ska få en friskvårdstimme/vecka på arbetstid.
Ingela Svensson, ekonom och Ivar Wenster har påbörjat budgetarbetet.
Kulturnämnden fattar beslut om budgeten för 2006 på sammanträde i
augusti 2005.
Brev till kulturförvaltningen
Torsdagen den 23 juni kom ett brev ställt till kulturförvaltningen
innehållande dragsmällare och något vitt pulver. Informationsavdelningen
och juristen tillkallades. En polisanmälan är gjord. Brevet är hos polisen för
analys.
Konstprojektet Safe
Huset på Stakholmen har utsatts för ett antal skadegörelser. Polisanmälan
har gjorts.
Jan-Erik Jansson (s), framför ett stort tack för att nämnden fick deltaga
på vernissagen av Safe.
Skyltning fornlämningar
George Sjöberg (mp), frågar hur det går med uppskyltning av
fornlämningsplatser. Ivar har varit i kontakt med länsantikvarien samt parkavdelningen på Karlskrona kommun angående detta ärende.
Kulturnämndens resa
Ett preliminärt program för kulturnämndens resa den 8-9 september, delas
ut.
Sommarhälsning
Ordförande önskar nämnden och förvaltningens tjänstemän en trevlig
sommar. Jan Lennartsson (m), framför nämndens sommarhälsning till
ordförande.
________

14

30 augusti 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 augusti 2005
§ 62

Budgetuppföljning juli 2005

§ 63

Budget 2006

§ 64

Investeringstillstånd för inköp av flygel

§ 65

Managementplan för världsarvet

§ 66

Information nämndresan

§ 67

Delegationsärende

§ 68

Anmälningsärende

§ 69

Övrigt

1

30 augusti 2005
Plats och tid Tegelhuset, sessionssalen, Drottninggatan 69, Karlskrona
tisdagen den 30 augusti 2005 klockan 13.30 - 15.30
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Jimmy Petersson (s)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ingela Svensson, ekonom
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Mats Mårtensson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
fredagen den 2 september 2005 kl: 08.45

Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Mats Mårtensson

2

30 augusti 2005

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 september 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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30 augusti 2005
Kommunledningsförvaltningen

2004.66.041

§ 62
Budgetuppföljning juli 2005
Den prognos om ett nollresultat för året som lämnats i tidigare uppföljningar
kvarstår. Det finns dock risk för underskott främst på Kulturskolan och
Båtsmanskasernen.
Resultatet vid utgången av juli månad är efter korrigeringar ca 600 tkr sämre
än den periodiserade budgeten. Detta underskott beror i huvudsak på tre
faktorer:
Kulturskolans slagverksfestival, jubileumsåret 2005 på Båtsmanskasernen
samt extrakostnader till följd av sjukskrivning på Båtsmanskasernen.
För att uppnå nollresultat har restriktivitet mot längre resor och utbildningar
införts och inga nya projekt startas upp under hösten.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet godkänner kulturnämnden
budgetuppföljningen för juli 2005.
___________
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30 augusti 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.92.041

§ 63
Budget för år 2006 samt planer för åren 2007-2008
Förvaltningschef Ivar Wenster och ekonom Ingela Svensson, informerar om
kommunfullmäktiges direktiv för budget 2006, planer för åren 2006-2007
samt kulturförvaltningens förslag till budget.
Ivar Wenster redogör också för bilagorna som bifogas till kulturförvaltningens
förslag till budget 2006, bilaga 1 Avseende hyressättningen för
Båtsmanskasernen samt bilaga 2 Avseende intäktskraven för kulturskolan.
Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag.
Kulturnämnden förslår kommunfullmäktige besluta;
att godkänna kulturnämndens begäran att under 2006 få avvakta med att
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal och
för att öka handlingsutrymmet,
att fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2006 till 450 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
Kulturnämnden beslutar för egen del
att godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2006 samt planer för
åren 2007-2008,
att godkänna förvaltningens förslag till tilläggsförslag.
__________
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30 augusti 2005
Kommunstyrelsen

2003.100.869

§ 64
Investeringstillstånd för inköp av flygel
Kulturförvaltningen har genomfört upphandling av flygel till Konserthuset.
Kostnaden för denna beräknas uppgå till 930 000 kr.
Kommunfullmäktige har vid sammanträde den 16 juni 2005, § 96, beslutat om
investeringsanslag om 1 Mkr för inköp av flygel.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att

föreslå kommunstyrelsen att meddela investeringstillstånd för inköp av
flygel.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________
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30 augusti 2005

§ 65
Managementplan för världsarvet
Ett förvaltnings- och utvecklingsprogram har tagits fram av Världsarvsrådet i
Karlskrona. Programmet, som kommit till kulturförvaltningen, är ute på
remiss. Kulturförvaltningen vill skicka ut programmet till berörda
förvaltningar/nämnder för yttrande. Efter sammanställning ska yttrandet upp
till kommunfullmäktige.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att godkänna förfarandet med förvaltnings- och utvecklingsprogrammet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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30 augusti 2005

§ 66
Information nämndsresan
Ivar Wenster informerar om vad som gäller för resan den 8-9 september till
Helsingborg och Danmark.
Nämnden står för resa, kost och logi. Kostnader för dryck och eventuellt
tillägg för enkelrum står var och en för.
Inget arvode eller förlorad arbetsförtjänst betalas ut dessa dagar.
Reviderat program och deltagarförteckning delas ut till de ledamöter som ska
med på resan.
________
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30 augusti 2005
Kommunledningsförvaltningen

§ 67
Delegationsärende
Ärende
Vägnamn Arena Rosenholm

Delegat
KN:s AU

Detaljplaneprogram för Flundran 3 m fl, Saltö

Ivar Wenster

Detaljplan för Gulin 1, Trossö

Ivar Wenster

Program för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö Ivar Wenster
Detaljplan för Aspö 5:68 m.fl

Ivar Wenster

Förslag till fördjupning av översiktsplan för
Trummenäsområdet

Ivar Wenster

Ändring av detaljplaner för del av Torstäva 14:2 m.fl,
Stensnäset, Trummenäs

Ivar Wenster

Bidrag till arrangemang/föreningar samt inköp av program Annika Eklund
Bidrag till kulturprojekt
_________

Ivar Wenster
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30 augusti 2005

§ 68
Anmälningsärende
KF § 73 Revisionsberättelse för år 2004 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ
KF § 77 Förslag till handlingsprogram för förebyggande verksamhet till
skydd mot olyckor i Karlskrona kommun åren 2005-2006
KF § 78 Policy för representation och gåvor i Karlskrona kommun
KF § 79 Ombudgetering år 2005 samt direktiv för treårsbudget 2006-2008
KF § 80 Miljöbokslut 2004
KF § 81 Svar på motion om mobil telefoni
KF § 82 Svar på motion om inrättande av kommunal barnombudsman
KF § 90 Uppdatering av kommunens grafiska profil
KF § 96 Delårsbokslut per den 30 april 2005
TN § 61 Utvärdering av miljöbilar
_________
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30 augusti 2005

§ 69
Övrigt
Båtsmanskasernen
Kulturförvaltningen har överklagat Länsstyrelsens beslut om
vitesföreläggande samt nermontering av de tillfälliga väggarna på
Båtsmanskasernen.
Örlogsstadens bröd – Liv och längtan
Den 16-17 september är det brödmässa i Karlskrona. Två upplevelsedagar på
Marinmuseum i Örlogsstaden Karlskrona. Där kommer bland annat att vara
workshop, seminarier, saluhall och marknad, tävlingar och mycket mera.
Brödmässan arrangeras efter ett medborgarförslag från Harald Pira.
Arrangörer är Karlskrona kommuns näringslivsenhet, kulturförvaltningen samt
Marinmuseum.
Sommardesignkontoret
Ikväll, den 30 augusti 2005, är det ett föredrag av professor Dag Holmgren Design är ingen konst. Detta föredrag avslutar sommardesignkontoret.
Karl XI
Jan-Erik Jansson framför önskemål om att scenen som byggs upp runt staty
Karl XI på Stortorget när det är evenemang där, inte byggs upp igen.
Konstprojektet Arena Rosenholm
Konstprojektet på Arena Rosenholm löper enligt planerna. Beräknas att vara
klart till invigningen den 28-29 oktober 2005.
_________

11

27 september 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 september 2005
§ 70

Extra budgetäskande från Blekinge museum

§ 71

Personalbokslut

§ 72

Delårsbokslut med budgetuppföljning augusti 2005

§ 73

Sammanträdesplan 2006

§ 74

Delegationsärende

§ 75

Anmälningsärende

§ 76

Övrigt

1

27 september 2005
Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 27 september 2005 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)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Majli Karlsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 4 oktober 2005 kl: 13.00

Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Majli Karlsson

2

27 september 2005

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 oktober 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

27 september 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.107.805

§ 70
Extra budgetäskande från Blekinge museum
Blekinge museum har inkommit med en ansökan om bidrag på 550 tkr för
genomförandet av program i samband med att Grevagården blir 300 år 2006.
Projektet får anses lovvärt och bidrar till såväl museets verksamhet som
utveckling av besöksnäringen.
I ansökan ingår bl a. utarbetandet av fasadbelysning och utveckling av
dramavisningar. Kulturnämnden har dock inget utrymme i egen budget
för bidrag till den här typen av arrangemang.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden
att hänskjuta ärendet till behandling i budgetberedningen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
Anders Persson (s), Helen Nilsson (s) samt Ulf Hansson (v) deltar ej i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
___________
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27 september 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.139.026

§ 71
Personalbokslut
Förvaltningschef Ivar Wenster presenterar tertialbokslutet för personalen på
kulturförvaltningen per den 31 augusti 2005.
Sjuktalen har stigit i hela kommunen, så även på kulturförvaltningen. I
förhållande till övriga förvaltningar har vi fortfarande lågt sjuktal.
Övertiden har minskat ytterligare från förra bokslutet. Likaså har
timanställningarna blivit färre.
Ordförande tackar för presentationen.
Kulturförvaltningen godkänner tertialbokslutet.
__________
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27 september 2005
Kommunledningsförvaltningen

6

2004.66.041

§ 72
Delårsbokslut
Ivar Wenster, förvaltningschef, redogör för delårsbokslut med budgetuppföljning
för augusti 2005.
Kulturnämndens verksamhet, totalt, beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2005. Risk finns emellertid för ett underskott i storleksordningen 300 tkr.
Detta främst beroende på svårigheterna att uppnå intäktskraven på Kulturskolan
och biblioteken samt på extrakostnader på Båtsmanskasernen under året. Dessutom
har reservation i delårsbokslutet gjorts för den återstående delen av fordran på
Stadsbudskåren för lekstulpturen Rollofs huvud på 101 tkr. För att uppnå
nollresultat har restriktivitet mot längre resor, utbildningar och timanställningar
införts och inga nya projekt startas upp under hösten.
Resultatet per den 31 augusti 2005 uppgår till + 946 tkr att jämföra med budgeterat
resultat för samma period, + 1 194 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat med
191 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningsrapporten per den
31 augusti 2005 med helårsprognos, samt
att

belasta nämndens reserv med kostnaderna för slagverksfestivalen, 75 500 kr.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
____________

27 september 2005

§ 73
Sammanträdesplan 2006
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för
kulturnämnden samt arbetsutskottet för 2006.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2006.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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§ 74
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Vägnamn Arena Rosenholm

KN:s AU

Detaljplan för Bastasjö, del av Avelsgärde 1:3 m fl

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Lyckeby 1.1 m fl (norra Ringö)

Ivar Wenster

Anslagsäskande gällande insatser för kommunplacerade
flyktingar
_________

Inger Persson
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§ 75
Anmälningsärende
KS § 117 Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år
___________

9

27 september 2005

§ 76
Övrigt
Biblioteksplan
Den 30 augusti var det kickoff för arbetet med biblioteksplanen.
All bibliotekspersonal, uppdelad i tre grupper, arbetar med planen. Grupperna
arbetar utifrån tre punkter: Media, kvalitet samt medborgaren.
Uppföljning sker i oktober. Arbetet beräknas klart i december då det ska
överlämnas till en konsult för sammanställning.
Delrapportering av arbetet sker på kulturnämndens novembersammanträde.
Graffiti
Graffitimålningen på Skatehallen är nu klar. Målningen är en gåva till
Karlskrona kommun, kulturnämnden.
Önskemål om en ”fri vägg” för graffitimålning har framförts. Diskussion
pågår om att tunneln vid Wämöparken ska bli fri för graffitimålning.
Höstens program
Kulturskolan ger 20 konserter under hösten. Allt från lunchkonserter till större
framträdande på bland annat Konserthuset.
Båtsmanskasernen har tre utställningar till i höst.
Just nu pågår utställningen Egäntligen hemma.
Carina Reich och Bogdan Szyber har utställning 29 oktober – 30 november
och den 10 december fram till den 8 januari 2006 kommer Erik Langemarks
konst att ställas ut.
Båtsmanskasernen
Nya yttrande har lämnats till Länsrätten i detta ärende.
Den 30 november blir det en debatt på Båtsmanskasernen mellan Ivar Wenster
och länsantikvarien Leifh Stenholm.
Nämndresan
De ledamöter som varit med på nämndens resa var mycket nöjda.
På torsdagen besökte man Dunkerska i Helsingborg samt Kronborgs slott i
Helsingör. Fredagens besök gjordes på Hilleröds bibliotek och Lousiana.
Nämnden tackar, genom Jan-Erik Jansson, Barbro Ingemansson som
arrangerat programmet för resan.
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Skolteaterfestival
Till årets skolteaterfestival Sydost i Ronneby den 19-20 oktober önskar Mats
Mårtensson, (m) samt Yvonne Reinholdsson (kd) att åka.
Kulturnämnden beslutar att Mats Mårtensson och Yvonne Reinholdsson
besöker skolteaterfestival Sydost 2005.
Världsarvsvandring
Efter avslutat sammanträde går kulturnämndens ledamöter en
världsarvsvandring med Ivar Wenster. Detta ingår i världsarvsutbildningen
som påbörjandes hösten 2004.
___________
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 november 2005
§ 77

Strategi och handlingsprogram, världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

§ 78

Önskemål om världsarvsskylt

§ 79

Budgetuppföljning oktober 2005

§ 80

Redovisning av sjuktalen till och med september 2005

§ 81

KRO-ansökan

§ 82

Ansökan om status som ideell kulturförening, Jazzikarlskrona

§ 83

Öppna sinnet, val av kommitté

§ 84

Redovisning av integrationsarbetet 2004-2005

§ 85

Information om kulturpris, kulturstipendium samt världsarvsstipendium 2006

§ 86

Information om biblioteksplan

§ 87

Delegationsärende

§ 88

Anmälningsärende

§ 89

Övrigt
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Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 29 november 2005 klockan 13.30 – 15.45
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)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ingela Svensson, ekonom
Annika Eklund, chef allmänkulturen
Inger Persson, bibliotekschef

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Inger Fölster (fp)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
måndagen den 5 december 2005 kl: 13.15

Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Inger Fölster
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 december 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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Akten

2005.128.879

§ 77
Strategi och handlingsprogram, världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Världsarvsrådet har genom Länsstyrelsens försorg utarbetat ett gemensamt
förvaltnings- och utvecklingsprogram för Örlogsstaden Karlskrona.
Programmet består av två delar; ett övergripande strategi- och
inriktningsdokument och en handlings- och åtgärdsplan. Kulturnämnden har
skickat ut planen till berörda nämnder och förvaltningar. Kulturnämnden
kommer att sammanställa synpunkterna till ett gemensamt svar till
kommunfullmäktige.
Huvudprincipen är att genomförandet av programmet ska ske inom ramen för
de deltagande organisationernas ordinarie verksamhet och när så behövs,
genom olika samarbetsinsatser. Den som har huvudansvaret för ett
fokusområde har också huvudansvaret för att initiera, samordna och driva
arbetet inom programområdet.
Kulturförvaltningen har i ett yttrande daterat den 29 november 2005 lagt fram
kulturnämndens synpunkter på strategi- och inriktningsdokumentet samt
handlings- och åtgärdsplanen.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna yttrandet.
___________
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Berörda
Akten

2005.151.870

§ 78
Önskemål om världsarvsskylt
En skrivelse har inkommit till kulturnämnden, daterad 1 november 2005, där
en önskan framförs om att förstora bilder från Karlskrona från den tid då
världsarvet grundades i ordets egentliga betydelse. Bilderna, målade av Elias
Martin, föreslås stå uppställda där målaren själv stod och målade en gång i
tiden.
Brevskrivarna föreslår
1. att kulturnämnden låter förstora Elias Martins bilder, låter plasta in (e d)
dem och sätta upp den på de platser Martin stått när han målat dem,
2. att kulturnämnden låter genomföra en inventering över konstverk och
annat material som visar tidiga vyer av världsarvet, samt
3. att kulturnämnden arbetar för att dessa bilder överlåts till Karlskrona för
att här synliggöra och tydliggöra världsarvet och staden tidiga historia.
Kulturnämnden diskuterar förslagen.
En inventering av konstverk över Karlskrona finns redan gjord. Däremot kan
det vara svårt att få hit bilderna som Elias Martin målat, då de ingår i en serie
bilder med motiv från hela Sverige.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att förslaget, attsats 1, läggs med i skyltprogrammet för världsarvet, samt
att förvaltningschef Ivar Wenster skriver ett svar till initiativtagarna.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att besluta enligt
förvaltningens förslag.
________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.66.041

§ 79
Budgetuppföljning oktober 2005
Ingela Svensson, ekonom och Ivar Wenster, kulturchef, går igenom
budgetuppföljningen. En komplettering till budgetuppföljningen, men
justeringar, har skickats ut till nämndens ledamöter.
Kulturnämndens verksamhet riskerar att visa en negativ avvikelse för år 2005.
Eftersom åtgärder vidtas under årets sista månader lämnas ändå en prognos
som visar på ett nollresultat.
Resultatet per den 31 oktober 2005 uppgår till +1 114 tkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, +1 575 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 217 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per den 31 oktober 2005 med
helårsprognos.
Kulturnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen.
__________
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Akten

7

2005.139.026

§ 80
Redovisning av sjuktalen till och med september 2005
Ivar Wenster, kulturchef, informerar om sjuktalen i förvaltningen fram till
september 2005.
Sjukdagar mellan 1-14 dagar har ökat. Förvaltningen arbetar aktivt med att komma
till rätta med ökningen.
Kulturförvaltningen har fortfarande lägst sjuktal bland förvaltningarna i Karlskrona
kommun.
Ordförande tackar för informationen.
____________

29 november 2005
KRO Blekinge
Akten

2005.147.805

§ 81
KRO-ansökan
En ansökan om bidrag har inkommit till kulturnämnden, ankomstdag 12
oktober 2005, från KRO Blekinge (KRO = Konstnärernas Riksorganisation).
KRO Blekinge kommer från 2006 och tre år framåt att ha verksamhetsansvar
för Massmanska Kvarnens två övre plan. Ronneby kommun har erbjudit KRO
Blekinge en ny konstarena genom att överlåta Massmanska kvarnens två övre
plan hyresfritt under tre år. Detta är helt i linje med Region Blekinges önskan
om nya arenor för konsten och kulturstrategin ”Nya ansikten”. Satsningen ger
möjlighet att skapa nya mötessituationer mellan konstnärer, näringsföreträdare
och allmänhet.
Sökt bidrag från Karlskrona kommun är 21.190 kronor per år i tre år.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att avslå ansökan med hänvisning till Region Blekinge.
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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Jazzikarlskrona
Akten

2005.152.863

§ 82
Ansökan om status som ideell kulturförening, Jazzikarlskrona
Jazzikarlskrona har den 7 november 2005 inkommit med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar ska gälla
för Jazzikarlskrona.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
____________
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Akten

2005.154.805

§ 83
Öppna sinnet 2006, val av kommitté
Varje grupp utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter som
tillsammans med tjänstemän från kulturförvaltningen bildar kommitté till
Öppna sinnet 2006.
Från S, V och MP-gruppen utses Birgitta Törnqvist samt Ulf Hansson som
ordinarie. Ersättare är: Jan-Erik Jansson samt Jimmy Pettersson.
Borgerliga gruppen utser: Jan Lennartsson samt Ulf Lundh som ordinarie
ledamöter och Inger Fölster samt Mats Mårtensson som ersättare.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________
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2004.59.130

Akten

§ 84
Redovisning av integrationsarbetet 2004-2005
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har i beslut antagit
”Handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006”. I planen anges dels
genomförande av internutbildning i etnisk mångfald och dels upprättandet av
förvaltningsvisa integrationsplaner med mätbara mål.
Kulturförvaltningens övergripande målsättning är att öka kulturella
mångfalden i verksamheten. Integration och kulturell mångfald skall prägla all
verksamhet såväl i planeringsarbete som i aktiv handling. Särskild hänsyn
skall tas till marginaliserade grupper och kulturer.
Kulturförvaltningen har i en skrivelse daterad 14 november 2005 lämnat en
redovisning av genomförda åtgärder 2004-2005 gällande integrationsplan för
kulturnämnden, antagen 2004.
Skrivelsen har skickats ut till nämndens ledamöter.
Kulturnämnden godkänner redovisningen av integrationsarbetet
2004-2005.
___________
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Akten

2005.23.867
2005.148.867
2005.150.867
§ 85
Information om kulturpris, kulturstipendium samt
världsarvsstipendium 2006
Annika Eklund, chef allmänkultur, redovisar vilka som sökt samt får
kulturstipendium 2005 samt vem som får kulturpris 2005.
Sex stipendier delas ut, två á 5.000 kronor samt fyra á 15.000 kronor.
Stipendierna delas ut vid en ceremoni på Båtsmanskasernen den 15 december.
Kulturpriset är på 20.000 kronor och delas ut i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Speciellt uppmärksammas i år Bubbetorps Gårds arbetslag med 2 000 kronor
”För att de i kulturens tjänst utför stora ovärderliga insatser på olika sätt.”
Ivar Wenster informerar om vilka som sökt världsarvsstipendium 2005 samt
vilka som får stipendium.
Summan för världsarvsstipendium är på sammanlagt 100.000 kronor och delas
i år ut till sju mottagare.
Huvudstipendiaten mottar sitt stipendium på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 december.
Ordförande tackar för informationen.
___________
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§ 86
Information om biblioteksplan
Inger Persson, bibliotekschef, informerar om arbetet med biblioteksplanen.
Våren 2005 beslöt kulturnämnden att godkänna arbetsordningen för
framtagande av biblioteksplan. Planen är tänkt att vara ett redskap för politiker
och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga
biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till
utveckling.
Personalen har varit indelad i tre arbetsgrupper med uppdrag:
-

Bibliotekets pedagogiska uppgift
Det fysiska och virtuella biblioteksrummet
Bibliotekets ansvar för språk och läsandet

Varje grupp skulle belysa sitt uppdrag ur perspektiven:
-

Medborgaren
Medieplanering
Kvalitet

Grupperna har lämnat sina delrapporter. Den slutliga rapporten skall lämnas in
vid årsskiftet 2005/2006. Därefter skall materialet sammanställas.
Inger Persson delar ut dokumentation till nämndens ledamöter.
Ordförande tackar för informationen.
___________
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§ 87
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Kulturpris, kulturstipendium samt världsarvsstipendium 2006

KN:s AU

AU-beslut; Vägnamn Vodafone Arena Rosenholm

KN:s AU

AU-beslut; Vägnamn, Holmsjö

KN:s AU

Detaljplan för Hästö 2:2 m fl, Hästö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl,
Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Program för detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och
Kristianopel 10:43

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Flundran 3 m fl på Saltö,
Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Kungörelse, detaljplan på Aspö 5:68, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Kungörelse, detaljplan för Bastasjö del av Avelsgärde 1:3 m fl,
Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Delegationsbeslut; Bidrag till Mångfaldsfesten den
10 september 2005
_________

Ivar Wenster
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§ 88
Anmälningsärende
KF § 111 Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser
KF § 137 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006
KF § 140 Komplettering till Policy för representation och gåvor
KF § 141 Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med
Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge
KS § 157 Slutrapport Migrering IT-infrastruktur
KS § 161 Investeringstillstånd för inköp av flygel
KS § 166 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Länsstyrelsen; Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av byggnader och
anläggning på fastigheten Karlskrona 4:20 i Karlskrona kommun
___________
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§ 89
Övrigt
Båtsmanskasernen
Ivar Wenster informerar om turerna kring väggarna på Båtsmanskasernen.
De provisoriska väggarna i Båtsmanskasernen får vara kvar till marsmånads
utgång.
Information om plusjobb
Plusjobb ingår i ett sysselsättningspaket beslutat av Riksdagen.
Karlskrona kommun ska sysselsätta 150 personer som ska utföra arbete som är
kvalitetshöjande på arbetsplatserna. Kulturförvaltningen kommer att ta emot
cirka 6 personer, i första hand som biblioteksvärdar/värdinnor.
Flygelinvigning 2006
Invigningen av flygeln är framflyttad till våren 2006. Datum för invigningen
samt program kommer under våren.
Flygelkommittén kommer att ha ett nytt möte snarast.
Inställt sammanträde
Kulturnämndens sammanträde i december är inställt.
Arbetsutskottet har möte den 5 december 2005.
Stipendieutdelning och julavslutning
Den 15 december är det kulturstipendieutdelning samt julavslutning för
kulturnämnden på Båtsmanskasernen. Program är utskickat.
__________
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