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30 januari 2007
Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
tisdagen den 30 januari 2007 klockan 13.30 – 15.35
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Närvarande ersättare

Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Marcel Abedini (mp)
Jimmy Petersson (s)
Lena Åberg (s)
Anders Persson (s)
Richard Jomshof (sd)
Ulf Hansson (v)
Adam Davidsson (m)
Tom Olsson (m)
Lars Karlsson (c)
Karl Emanuel Mark (kd)
Lucie Granlund (s)
Åke Stridh (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Glenn Thörnström (sd)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Sophia Ljungberg (m)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 2 februari 2007 kl. 10.00.
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Sophia Ljungberg
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30 januari 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 februari 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

30 januari 2007
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§1
Välkomsthälsning och presentation
Ordförande hälsar kulturnämndens nya och gamla ledamöter välkomna till en ny
mandatperiod med nya utmaningar och och hopp om mycket kreativt arbete.
Ledamöterna presenterar sig.
___________

30 januari 2007
2006.122.102

§2
Val av kulturnämndens arbetsutskott 2007-2010
Kulturnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare i kulturnämndens arbetsutskott enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Jan Lennartsson (m) ordförande
Sophia Ljungberg (m)
Marcel Abedini (mp)
Birgitta Törnqvist (s) vice ordförande
Anders Persson (s)

Personliga ersättare
Adam Davidsson (m)
Tom Ohlsson (m)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Lena Åberg (s)

att om ersättaren ej kan medverka får annan ersättare adjungeras.
_________
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30 januari 2007
2006.122.102

§3
Val av representant till Handikapprådet
Kulturnämden beslutar
att utse Adam Davidsson (m) som representant i kommunala
handikapprådet.
___________
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7

2006.106.805

§4
Val av kommitté till Öppna Sinnet
Kulturnämnden beslutar
att utse ledamöter och ersättare till kommittén för Öppna Sinnet enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Jan Lennatsson (m)
Ulf Lundh (c)
Birgitta Törnqvist (s)
Ulf Hansson (v)
_________

Ersättare
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Granlund (fp)
Jan-Erik Jansson (s)
Åke Stridh (s)

30 januari 2007
2006.106.805

§5
Information Öppna Sinnet 2007 del 1
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar kort om Öppna Sinnet.
För att få Öppna Sinnet-pengar ska aktiviteten vara något utöver den dagliga
verksamheten. Den ska berika kulturlivet för Karlskronas medborgare och
turister i alla åldrar. Aktiviteten ska i möjligaste mån utföras under
sommarhalvåret.
Inför Öppna Sinnet 2007 finns två ansökningstillfällen, januari och april. Till
första ansökningstillfället har 27 ansökningar inkommit.
Kulturnämnden har en kommitté som tillsammans med förvaltningens
tjänstemän går igenom inkomna ansökningar.
Beslut tas på delegation av ansvarig tjänsteman på kulturförvaltningen.
Ordförande informerar om vilka som fått bidrag, fått avslag samt vilka som
flyttats över till andra ansökningstillfället.
Information till pressen lämnas den 31 januari.
Kulturnämnden godkänner informationen.
________
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§6
Information konstinköp
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om Karlskrona kommuns konstinköp
och hur konsten förvaltas. Kulturförvaltningen äger all konst inom Karlskrona
kommun.
Vid nybyggnation ska 1 % av byggnationskostnaden avsättas till konstnärlig
utsmyckning.
Kulturnämnden har till uppgift att vara rådgivande vid dessa tillfällen. Detta görs
av kulturnämnden vald kommitté.
Frågan om donationer till förvaltningen ställs och förvaltningschefen svarar på
frågor kring donationer till Karlskrona kommun.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att rådgivande kommitté väljs för varje aktuellt projekt.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________

30 januari 2007

§7
Allmän information kulturnämnden
Ivar Wenster, förvaltningschef, redogör för kulturnämndens- och
kulturförvaltningens organisation, kulturnämndens reglemente och
delegationsordning.
Eva Karlsson, sekreterare, informerar om arvoden.
__________
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30 januari 2007

§8
Övrigt
Flygelkommitté
Kort information ges om flygelkommittén och dess arbete.
Mer information på februarisammanträdet.
Barnprogram och kulturkalendarium
Vårens barnprogram delas ut. Kulturkalendarium för februari kommer att
skickas ut till ledamöterna. Förslag på distributionssätt för kulturkalendariet
lämnades.
Tack
Jan-Erik Jansson (s) framför en stort tack till de ansvariga som anordnade
ceremonin i konserthusteatern i samband med utdelningen av 2006 års
kulturstipendium.
_____________
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27 februari 2007
Plats och tid Stadsbiblioteket, Stortorget 15-17, Hörsalen, Karlskrona
tisdagen den 27 februari 2007 klockan 13.30 – 16.50
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Marcel Abedini (mp)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s) - kl. 16.10
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)
Lucie Granlund (s)
Adam Davidsson (m)
Tom Ohlsson (m)
Lars Karlsson (c)
Karl Emanuel Mark (kd)
Åke Stridh (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Lena Åberg (s)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Annika Eklund, chef kulturenheten
Ingela Svensson, ekonom
Anna Elmgren, personalutvecklare
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Nicole Carlbäck (fp)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndagen den 5 februari 2007 kl. 13.30.
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Nicole Carlbäck
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27 februari 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 mars 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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27 februari 2007

§9
Föreningsbidrag 2007
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, informerar om föreningsbidragen till
kulturföreningarna 2007. Vissa justeringar av bidragen har gjorts från 2006.
Föreingar

År 2006

År 2007

Blekinge museum

3 120 000

3 053 000

Marinens Musikkår

1 204 000

1 134 000

Karlskrona Riksteaterförening

310 000

310 000

Lyckå Kammarmusikfestival

140 000

100 000

0

100 000

Jazz i Karlskrona

60 000

70 000

Karlskrona konstförening

20 000

20 000

Filmstudion

15 000

15 000

Visans Vänner

15 000

15 000

8 000

5 000

120 000

120 000

8 000

8 000

Nöjesklubben QL

25 000

25 000

Älmtamåla skolrotes intresseförening

30 000

30 000

Chamber Music festival

Kulturföreningen Leonardi da Vinci
Karlskrona Symfoniorkester
Rediviva

Total summa

4 922 000

Under förutsättning att kvalitén för festivalerna Chamber Music Festival och
Lyckå Kammarmusikfestival bibehålls och att budgeten för kulturnämnden inte
minskas under mandatperioden 2007-2010 är ambitionen att festivalerna får
vardera 100.000 kronor i föreningsbidrag årligen fram till och med 2010.
Bidrag för tillfälliga evenemang går att söka under året.
Beslut om bidragsutbetalningar beslutas per delegation.
Ordförande tackar för informationen.
___________
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27 februari 2007
SISU

2006.105.805

§ 10
Bidrag till studieförbunden
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, lämnar en redogörelse om
studieförbunden som bedriver verksamhet i Karlskrona kommun samt bidragen
till dessa. Studieförbundens bidrag baserar sig på verksamheten som bedrevs
året innan.
SISU Idrottsutbildarna är sedan hösten 2006 inte längre ett studieförbund.
De är numera en idrottsförening och har genom ett riksdagsbeslut erhållit ett
bidrag på 140 miljoner kronor årligen från och med 2007 för att bedriva
verksamhet inom idrottsrörelsen.
Under år 2007 är det upp till varje region/ kommun att avgöra om och hur
eventuellt bidrag till SISU ska utbetalas.
Kulturnämndens arbetsutskott diskuterade ärendet på sammanträdet den 20
februari 2007 och föreslår kulturnämnden att inte betala ut något bidrag
till SISU 2007.
Arbetsutskottet föreslår vidare att kulturförvaltningen i en utredning ser över
och granskar bidragen till studieförbunden. Denna utredning föreslås presenteras
på kulturnämndens sammanträde i augusti 2007.
Kulturnämnden diskuterar ärendet och föreslår även att SISU ska beredas
möjlighet att diskutera kring kompensation kring ledarutbildningen.
Kulturnämnden beslutar
att SISU Idrottsutbildarna inte får något bidrag 2007
att SISU ska beredas möjlighet att diskutera kring kompensation kring
ledarutbildningen, samt
att kulturförvaltningen i en utredning ser över och granskar bidragen till studieförbunden. Presentation av utredningen sker på nämndens sammanträde i
augusti 2007.
_________

5

27 februari 2007
Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen

2007.19.042

§ 11
Bokslut och verksamhetsberättelse 2006
Förvaltningschef Ivar Wenster och ekonom Ingela Svensson ger en kort
redogörelse för bokslutet och kulturnämndens verksamhet 2006.
Verksamhetsberättelsen är framtagen i en längre och en kortare version.
Den längre versionen är till för nämndens ledamöter och den korta versionen
skickas till kommunfullmäktige.
Kulturnämnden ger en eloge till kulturskolan för deras arbete med att hålla
nere underskottet trots svåra omständigheter.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2006
att hos kommunstyrelsen begära befrielse från att återställa negativt resultat
751 tkr för år 2006, samt
att hos kommunstyrelsen begära att få föra över de ej utnyttjade investeringsmedlen om 150 tkr för ny konsthall till år 2007.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
___________
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27 februari 2007
Kommunledningsförvaltningen

2006.59.041

§ 12
Internbudget 2007
Ingela Svensson, ekonom, föredrar internbudget 2007.
Justeringar har gjorts för övriga kompensationer: priser på material och
främmande tjänster, intäktshöjningar nya löner 2006 samt justering av beloppen
för arbetsgivaravgifter.
Besked har ännu inte lämnats om de nya hyrorna för 2007 från fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen.
Förvaltningen har erhållit 400 tkr för att minska intäktskraven. Dessa har
fördelats enligt följande: Bibliotek: 200 tkr, Kulturskola: 100 tkr,
Kulturlokaler: 100 tkr.
För att täcka obekväm tid på plusjobben har medel lyfts från de finansiella
kostnaderna motsvarande 20 tkr.
Uppräkning av bidraget till Blekinge Museum har skett med 83 tkr samtidigt
som en sänkning har skett med 150 tkr efter flytten från Båtsmanskasernen.
Förvaltningen återkommer i kommande uppföljningar kring hyran för
konsthallens nya lokaler.
Kostnaderna för en tidigare långtidssjukskriven medarbetare där någon ny
lösning inte kunnat hittas har förts över från Båtsmanskasernen till ett centralt
konto. Denna person är bara delvis finansierad och en ny lösning motsvarande
ca 200 tkr måste hittas under året.
Underskottet för IT-verksamhet löses tills vidare genom att 100 tkr förs från
nämndens reserv. Målsättningen är att reserven ska återställas i 2008 års budget.
En grundlig genomgång av bibliotekens budget pågår för närvarande.
Förvaltningen återkommer i kommande budgetuppföljningar med eventuella
omfördelningar som ett resultat av detta.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2007.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_______
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27 februari 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.23.040

§ 13
Disposition av bankgiro och bankgiron från 1 mars 2007
Med anledning av att Karlskrona kommun byter bank krävs nytt beslut om vem
som har behörighet att disponera kulturförvaltningens bankkonton och
bankgiron.
Beslutet avser följande konton:
Bankkonto:
Bankgiro:

8169-5 903 529 597-2
5220-7750
5321-8384
5420-8616

Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:
Ingela Svensson
Barbro Johansson
Birgitta Emilsson
Eva Karlsson
Ingrid Öhman
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att utse ovanstående personer till behörighet att disponera ovan nämnda
bankkonto och bankgirokonton.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
________
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27 februari 2007
Kommunledningsförvaltningen

2007.5.026

§ 14
Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy
Den idag gällande arbetsmiljöpolicyn för Karlskrona kommun antogs 1993, i
samband med det dåvarande personalpolitiska programmet.
När vi nu har ett nytt personalprogram daterat 2006 finns anledning att se över
några av våra övergripande policies inom personalområdet. Arbetsmiljöpolicyn
är en av dem.
Kulturnämnden har fått reviderad arbetsmiljöpolicy för yttrande.
Kulturförvaltningen har inga invändningar mot revideringen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna revideringen av arbetsmiljöpolicyn.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
___________
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27 februari 2007
2005.25.026

§ 15
Information om kulturnämndens arbetsmiljöansvar
Anna Elmgren, personalutvecklare, informerar om nämndens arbetsmiljöansvar
och vad detta innebär.
Uppgiftsfördelning och arbetsmiljömål för kulturförvaltningen delas ut.
Nämnden får också en broschyr från arbetsmiljöverket; Så kan du som politiker
hantera arbetsmiljöfrågor.
Ordförande tackar för informationen.
__________
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27 februari 2007
Handikapprådet

2007.122.102

§ 16
Val av ersättare i Handikapprådet
Vid kulturnämndens sammanträde i januari valde nämnden Adam Davidsson
(m) som representant till Handikapprådet. En ersättare ska också utses.
Kulturnämden beslutar
att utse Lucie Granlund (s) som ersättare i kommunala Handikapprådet.
_____________
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27 februari 2007
2007.122.102

§ 17
Val av kommitté gällande konstnärlig utsmyckning i rondell i Vedeby
Den stora nybyggda rondellen i Vedeby ska få en konstnärlig utsmyckning.
En kommitté ska utses till denna utsmyckning. Kommittén kommer att bestå av
representanter från bland annat närliggande näringsidkare, personal från
tekniska förvaltningen och kulturförvaltningen samt ledamöter från
kulturnämnden.
Två ordinarie ledamöter och två ersättare ska väljas till kommittén, en från
vardera grupp.
Alla ledamöter ska ha möjlighet att få vara med i kommittén för konstnärlig
utsmyckning oavsett partitillhörighet. Ny kommitté väljs inför varje uppdrag.
Till kommittén för konstnärlig utsmyckning i rondell i Vedeby förslås:
Ordinarie ledamöter
Jimmy Petersson (s)
Nicole Carlbäck (fp)

Ersättare
Ulf Hansson (v)
Karl-Emanuel Mark (kd)

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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27 februari 2007

§ 18
Information styrgruppen nytt stadsbibliotek
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek har haft sitt första möte. Visionen beslutades
och en handlingsplan och aktivitetsplan upprättades.
Gruppen har också beslutat att parallellt med konsultuppdrag med ta
fram skisser på de fem aktuella platserna även ha en fördjupad medborgardialog.
Under våren kommer det att bli tre öppna möten, i mars om platsen, i april om
byggnaden samt i maj månad om biblioteket. Dessa möten kommer att hållas i
stadsbibliotekets hörsal.
Ett halvdagsseminarie kommer att hållas i maj.
Under sommaren kommer det att finnas en enklare utställning på de fem
aktuella platserna.
I september ska förstudien vara klar för att beslutas i kommunstyrelsen.
Då ska platsen och ett första utkast om lokalplaneringen vara klara.
_____________
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27 februari 2007
Kommunstyrelsen

2007.16.008

§ 19
Investeringsbeslut för planering av nytt stadsbibliotek
I budget 2007 och plan 2008 – 2009 beslutade fullmäktige om medel för tidigare
beslutad förstudie (KS 2006-05-30, § 119). För 2007 respektive 2008 anslogs
1 200 tkr respektive år i investeringsbudgeten. År 2009 har en investering om
15 mkr lagts in för projektet.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 januari 2007, § 36 utse styrgrupp för nytt
stadsbibliotek from 1 januari 2007.
Styrgruppen har haft sitt första sammanträde och därvid godkänt aktivitetsplan,
kommunikationsplan, vision, kostnadsberäkning för planeringen under 2007
samt förutsättningar för lokaliseringsstudie.
Kulturförvaltningen föreslår i samråd med tekniska förvaltningens
fastighetsavdelning att investeringstillstånd ges för att få ta i anspråk de medel
som beslutats för 2007 och 2008 i investeringsbudgeten och som i huvudsak
behövs för förstudie och planering.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att hemställa hos kommunstyrelsen om investeringstillstånd för 2007 med
1 200 tkr och 2008 med 1 200 tkr i enlighet med gällande budget 2007 och
plan 2008 – 2009.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_____________

14

27 februari 2007

§ 20
Information om biblioteksverksamheten
Bibliotekschef Inger Persson och biträdande bibliotekschef Eva Wernersson
informerar om biblioteksverksamheten.
Rundvandringen på stadsbiblioteket flyttas till ett annat tillfälle.
Ordförande tackar för informationen.
_____________
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§ 21
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Tillfällig ändring av öppettider i Rödeby bibliotek

Inger Persson

Överlåtelse av mobil scen

Ivar Wenster

Detaljplan för Fiskhamnen 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun Ivar Wenster
Lantmäteriet – Tätortsnamn vid tätortsavgränsningen 2005

Ivar Wenster

Riksantikvarieämbetet – Förslag till utökning av och skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Drottningskärs
kastell, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

_____________
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27 februari 2007

§ 22
Anmälningsärende
KF § 168 Kommunala val samt Karlskrona kommuns medverkan vid val av
ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress
KF § 171 Regler för ersättare
KF § 176 Skattesats 2007 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter för år
2007
KF § 177 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2006
KF § 191 Budget 2007 och plan 2008-2009 för Karlskrona kommunkoncern
KF § 197 Budget- och verksamhetsuppföljning per den 31 oktober 2006
KF § 201 Uppföljning av kommunrådet och förslag på fortsättning
KS § 6

Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen

KS § 12

Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun

KS § 13

Projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Konserthuset till
konsthall

Länsstyrelsen Blekinge Län; Anmälan av väckt fråga om byggnadsminnesförklaringen av magasinsbyggnaderna på fastigheten Gulin 1 i Karlskrona
kommun
Regeringen, utbildnings- och kulturdepartementet; Framställning om utökning
och fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Stora
kruthuset på Koholmen, Karlskrona kommun
_____________
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27 februari 2007

§ 23
Övrigt
Tack
Vice ordförande Birgitta Törnqvist framför ett tack till bibliotekets personal för
att nämnden fått ha sitt möte i hörsalen och att det är var så trevligt anordnat.
_____________
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27 februari 2007
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27 mars 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 mars 2007
§ 24

Budgetuppföljning 2007 samt åtgärdsprogram

§ 25

Nya lokaler på Rosenholm för Blekinge museum

§ 26

Motion gällande allergiframkallande växter

§ 27

Motion om att inrätta akvarium i Vattenborgen

§ 28

Ansökan om byggnadsminnesförklaring, q-märkning, upprustning och
ny placering av landets äldsta Pressbyråkiosk

§ 29

Information om Sunna Brass

§ 30

Information om kulturskolan

§ 31

Delegationsärende

§ 32

Anmälningsärende

§ 33

Övrigt

1

27 mars 2007
Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
tisdagen den 27 mars 2007 klockan 13.30 – 17.00
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s) - kl. 16.05
Marcel Abedini (mp)
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)
Lars Karlsson (c)
Åke Stridh (s)
Adam Davidsson (m)
Tom Ohlsson (m)
Jan-Erik Jansson (s) Jäv § 28
Lena Åberg (s)
Karl Emanuel Mark (kd)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Fredrik Lundgren § 30

inbjuden

Anders Björngreen, Sunna Brass § 29

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jimmy Petersson (s)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndagen den 3 april 2007 kl. 13.15.
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Jimmy Petersson

2

27 mars 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 april 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

27 mars 2007

4

2006.59.041
Kommunledningsförvaltningen

§ 24
Budgetuppföljning februari 2007 samt åtgårdsprogram
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för budgetuppföljningen samt
åtgärdsförslagen.
Resultatet för kulturnämndens verksamheter per den 28 februari 2007 uppgår till
1 722 tkr att jämföra med det budgeterade resultatet 1 550 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 286 tkr. Risk finns för ett underskott vid årets
slut i storleksordningen 500 tkr till 1 mkr.
Även om resultatet så här långt ser relativt bra ut så kan man redan i dagsläget
peka på ett antal poster där man kan säga att budgeten inte räcker eller där stor
osäkerhet råder för ett antal poster i internbudgeten.
För att säkerställa en budget i balans måste en tydligt åtstramning ske i
kulturnämndens budget under 2007. Det osäkra budgetläget har markant
försämrats genom ökade it-kostnader, avgångsvederlag och minskade intäkter från
regionala institutioner.
På sikt måste vi dock minska våra kostnader för it/telefoni med närmare 100.000
kr. Eftersom anställningstopp redan råder vakantsätts inga tjänster. På flera
punkter råder osäkerhet.
De åtgärder som förvaltningen planerar avses ge helårseffekt. För samtliga
åtgärder gäller att minimera konsekvenserna för kommunmedborgarna.
Kulturnämndens ledamöter diskuterar åtgärdsförslagen. Ledamöterna önskar få en
rapportering tillbaka om hur besparingarna har slagit mot personalen och
arbetsmiljön.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari 2007, samt
att godkänna åtgärdsprogrammet för kulturförvaltningen för att komma
tillrätta med obalansen i budgeten för 2007.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________

27 mars 2007
Kommunstyrelsen
Blekinge museum

5

2006.80.805

§ 25
Nya lokaler på Rosenholm för Blekinge museum
Blekinge museum har inkommit till kommunstyrelsen med anhållan om utökat
årligt bidrag med 840.000 kr. Kommunstyrelsen har överlämnat ärendet till
kulturnämnden för yttrande.
Blekinge museum har i dag sitt centrala föremålsmagasin i en äldre
förrådsbyggnad på Kungshall, Stumholmen. Byggnaden fungerar till största delen
som kallförråd. Lokalernas uppfyller inte kraven på ett modernt föremålsmagasin
och likaså är arbetsmiljön besvärlig.
Blekinge museum antog en ny fastighetsplan 2004 som omfattar en
genomgripande om- och tillbyggnad av byggnaderna i kv. Wachtmeister och
också förslag till nya magasinsutrymmen på Rosenholm.
Genom landstingets försorg har dessa förråd köpts in och en projektering för
magasin, nya arbetsplatser, verkstäder har genomförts. Ombyggnaden beräknas
till 23 milj. kr. Enligt förslag för museet bör hyreskostnaderna fördelas med 60%
från landstinget i Blekinge och 40% från Karlskrona kommun. Den årliga
summan för kommunen är beräknad till 840.000 kr. Underlagsmaterialet består
enbart av skrivelsen och kulturförvaltningen har fått inhämta kompletterande
handlingar i form av ritningar och beslutsunderlag från landstingsfastigheter.
Är kostnaden för lokalerna relevanta?
Kulturnämnden har idag inga möjligheter att täcka ett utökat bidrag inom den
ramen kulturnämnde har till sitt förfogande.
Underlagsmaterialet ger ingen uppfattning om det föreligger några alternativ till
den förslagna ombyggnaden eller hur helhetsfinansieringen ser ut för hela
fastighetsplanen. Kulturförvaltningen har tillsatt en särskild utredningsgrupp som
kommer att arbeta bereda ärendet till kommunstyrelsen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
att skicka ansökan vidare till kommunstyrelsen
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_________

27 mars 2007

Samhällsbyggnadsförvaltningen

6

2007.18.420

§ 26
Motion gällande allergiframkallande växter
Centerpartiet har i motion föreslagit att alla växter som förmodas kunna ge
allergiska reaktioner skall plockas bort från offentliga miljöer inom Karlskrona
kommun. Kulturförvaltningen ser i sin strävan att skapa optimal tillgänglighet
positivt på motionen. Det är dock något oklart på vilka platser och vilka offentliga
miljöer som förslagsställaren avser. Det är svårt med ett totalt förbud mot växter.
Kulturförvaltningen har idag ett 15-tal offentliga lokaler där det möjligen
fortfarande kan finnas inomhusväxter. Bifalls motionen bör tydliga
sortförteckningar omgående skickas ut till förvaltningarna.
Kulturnämndens ledamöter diskuterar motionen.
Kulturnämnden beslutar
att motionen härmed anses besvarad.
___________

27 mars 2007
Kommunfullmäktige

7

2007.36.870

§ 27
Motion om att inrätta akvarium i Vattenborgen
Folkpartiet och Kristdemokraterna har i motion föreslagit inrättande av ett publikt
akvarium i den gamla vattenreservoaren i kv.Sjöstjerna.
Reservoaren och tornet uppfördes på 1860-talet för flottans räkning. Byggnaden
har stått tom sedan början av förra seklet och blev 1969 byggnadsminne.
Byggnaden är unik dels genom sitt teknikhistoriska värde som en av landets första
vattenmagasin, och dels genom sin särpräglade arkitektur. Vattenborgen ingår i en
tradition av ”götiska” byggnader som börjar uppföras under senare hälften av
1700-talet. Deras kulturhistoriska värde måste bedömas som mycket stort inte
minst med tanke på dess inflytande på 1800- och 1900-talens arkitektur.
Förändringar av byggnaden måste ske med mycket stor omsorg och försiktighet.
Kulturförvaltningen ser dock positivt på en återanvändning av byggnaden under
förutsättning att dess kulturhistoriska värde inte skadas.
Vattenborgen avses att säljas till privat ägare för renovering och uppförande av
servering och utställningslokal.
Avseende inrättande av ett publikt akvarium på den begränsade yta av drygt 300
kvm som magasinet omfattar har kulturförvaltningen rådgjort med andra publika
akvarium i landet. För att klara tillgänglighet och drift av akvarier krävs minst 2/3
av ytan till service. Den publika ytan skull då omfatta ca 100 kvm vilket bör anses
som otillräckligt för en publik verksamhet.
I och med försäljningen av byggnaden och dess olämplighet som akvarium anser
kulturförvaltningen
att motionen härmed är besvarad.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_______

27 mars 2007
Gamla Carlscrona
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

8

2006.114.843

§ 28
Ansökan om byggnadsminnesförklaring, q-märkning, upprustning och
ny placering av landets äldsta Pressbyråkiosk
Kulturnämnden har av Föreningen Gamla Karlskrona fått en skrivelse angående
renovering av Pressbyråkiosken i Wämöparken.
Föreningen uppmanar kommunen att renovera byggnaden samt att länsstyrelsen
skall utreda möjligheten till byggnadsminnesförklaring.
Kulturförvaltningen har i ett yttrande den 19 mars 2007 lämnat beskrivning av
kioskens historia och förslag på åtgärder.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att uppdra till förvaltningen att genomdriva en upprustning av byggnaden, samt
att utreda en ny alternativ placering inom Wämöparken.
Yrkande
Richard Jomshof (sd) yrkar att Pressbyråkiosken ska flyttas till en mer publik
miljö på Trossö.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Richard Jomshofs
yrkande och finner att kulturnämnden antar förvaltningens förslag.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningen att genomdriva en upprustning av byggnaden, samt
att utreda en ny alternativ placering inom Wämöparken.
Richard Jomshof (sd), Nicole Carlbäck (fp) samt Sophia Ljungberg (m) reserverar
sig.
Jan-Erik Jansson deltar inte i beslutet på grund av jäv.
________

27 mars 2007

9

§ 29
Information om Sunna Brass
Anders Björngreen från musikprojektet Sunna Brass informerar om verksamheten
som bedrivs på Sunnadalsskolan.
Sunna Brass består av cirka 25 musicerande elever på Sunnadalsskolan. Flera av
barnen är flyktingbarn.
Projektet bedriv i samarbete med Marinens musikkår och Musik i Blekinge.
Ordförande tackar för informationen.
___________

27 mars 2007

10

§ 30
Information om Kulturskolan
Fredrik Lundgren, chef för kulturskolan, berättar om verksamheten som bedrivs i
Kulturskolans regi.
I år firar Kulturskolan 10 års-jubileum. Detta firas på många olika sätt mellan den
7-13 maj. Firandet avslutas med en jubileumsföreställning den 13 maj kl. 17.00
i Idrottshallen.
Ordförande tackar för informationen.
Presentationen avslutas med en rundvandring i lokalerna.
__________

27 mars 2007

11

§ 31
Delegationsärende
Ärende
AU-beslut: Nytt gatunamn i Lyckeby

Delegat
KN:s AU

AU-beslut: Vägnamn på Sturkö

KN:s AU

AU-beslut: Vägnamn på Aspö

KN:s AU

AU-beslut: Nya vägnamn på Sturkö

KN:s AU

AU-beslut: Kvartersnamn samt vägnamn på Vämö

KN:s AU

AU-beslut: Bidrag till nyårsrevy 2007

KN:s AU

Beslut – Inget inköp av gobeläng från Lars Gynning

Annika Eklund

Beslut – Fastställande av läsårstider 2007/2008 Kulturskolan

Fredrik Lundgren

Beslut – Nya lönekriterier, Kulturskolan

Fredrik Lundgren

Detaljplan för del av Karlskrona 4:1, ny entré till Kronan-huset Ivar Wenster
Detaljplan för fastigheten Hemmet 23 m fl
_____________

Ivar Wenster

27 mars 2007

12

§ 32
Anmälningsärende
KF § 9

Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument samt handlings- och
åtgärdsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

KF § 25 Utskott och beredningar under kommunstyrelsen
KS § 43 Förslag till hantering av anställningsstopp
Blekinge museum; Erik Langemarks donation
ABF Karlskrona-Ronneby; Sammanslagning av studieförbundsavdelningar
_____________

27 mars 2007

13

§ 33
Övrigt
Bidrag till årets nyårsrevy
Ordförande informerar om att arbetsutskottet beslutade på sammanträdet den
20 mars att ge Karlskronas nyårsrevy 2007 ett bidrag på 35.000 kronor.
Vämöparken
Jan-Erik Jansson (s) framför ett önskemål om upprustning av stugorna i
Vämöparken. Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att det är Blekinge
museum som ansvarar för Vämöparkens stugor.
Öppna Sinnet
Kommittén för Öppna Sinnet träffas den 10 maj kl. 15.00 i Läsesällskapets
Bibliotek.
Öppet biblioteksmöte 14 mars
Marcel Abedini (mp) frågar efter reflektioner från det öppna biblioteksmötet
den 14 mars.
Beröm framförs av ordförande till Barbro Ingemansson för arbetet inför mötet.
_____________

24 april 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 april 2007
§ 34

Budgetuppföljning mars 2007

§ 35

Investeringsbudget 2007

§ 36

Avskrivning av kundfordringar

§ 37

Årsredovisning 2006 för Kenneth Strängs Minnesfond

§ 38

Medborgarförslag – Ändra Karlskrona kommun till Karlskrona Stad

§ 39

Motion – Utsmyckning av det offentliga rummet

§ 40

Vad kulturförvaltningen har gjort enligt Handikappolitiska programmet 2006

§ 41

Studieförbunden, utredning

§ 42

Ny konsthall, ombyggnad

§ 43

Gallrings- och bevarandeplan för kulturnämnden

§ 44

Skolbiblioteken

§ 45

Information om svensk kulturpolitik under 40 år

§ 46

Delegationsärende

§ 47

Anmälningsärende

§ 48

Övrigt

1

24 april 2007
Plats och tid Carlscrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 24 april 2007 klockan 13.30 – 15.30
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Törnqvist (s)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
Marcel Abedini (mp) fr o m § 35
Ulf Hansson (v)
Adam Davidsson (m)
Tom Ohlsson (m)
§ 34
Åke Stridh (s)
Tom Ohlsson (m)
f r o m § 35
Karl Emanuel Mark (kd)
Jan-Erik Jansson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Lars Karlsson (c)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef

inbjuden

Lena Larsson, bibliotekarie § 40

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Birgitta Törnqvist (s)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 27 april 2007 kl. 12.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Birgitta Törnqvist

2

24 april 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 april 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

24 april 2007
Kommunledningsförvaltningen

4

2006.59.041

§ 34
Budgetuppföljning mars 2007
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för budgetuppföljningen för mars 2007.
I samband med budgetuppföljningen för februari förvarnade förvaltningen om att
risk fanns för ett större underskott under 2007 och ett sparprogram beslutades vid
februarisammanträdet. Arbetet med detta fortskrider enligt planerna. I övrigt
uppvisar verksamheterna ännu inget anmärkningsvärt. Om alla besparingarna kan
hämtas in enligt planerna kan ett nollresultat uppnås. Det är dock ännu för tidigt
att göra bestämda prognoser för detta.
Kulturenheten har nu utrymt Båtsmanskasernen och personalen har flyttat in i de
kontorsutrymmen som är iordningställda i Konserthuset. Utställningsdelen
beräknas dock inte vara färdig förrän till hösten och någon ny hyra är följaktligen
inte klar. Man kan dock redan nu konstatera att den nya hyran kommer att
överstiga budgeterade medel. Förvaltningen återkommer i kommande
uppföljningar och i budget 2008 med en begäran om medeltillskott för att täcka
detta.
Under ombyggnadsarbetena på Sparresalen till hösten kommer den att vara stängd
och inte generera intäkter. Detta innebär ett intäktsbortfall för 2007 och högre
hyra för 2008. Förhandlingar pågår med Marinens musikkår att täcka åtminstone
delar av detta då de kommer att få störst nytta utav ombyggnaden. Förvaltningen
återkommer till detta i kommande uppföljningar och i budget 2008.
De nya IT-avgifterna har arbetats in i förvaltningens sparprogram.
Nya interna hyror håller på att tas fram i samverkan med Barn- och
ungdomsförvaltningen. Avsikten är att dessa ska vara budgetneutrala.
Enligt riksdagsbeslut ska den så kallade 100-kronan och 150-kronan i ersättningen
för plusjobbarna bortfalla. Detta innebär ett intäktsbortfall på ca 150 tkr för
förvaltningen. En genomgång av detta görs för närvarande på
arbetsmarknadsenheten för att se hur detta drabbar kommunen totalt.
Förvaltningen vill därför återkomma även i detta ärende i kommande
uppföljningar.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 31 mars 2007 med
helårsprognos.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
___________

24 april 2007

5

2006.59.041

§ 35
Investeringsbudget 2007
Investeringsbudgeten för IT och inventarier är sammanslagen i en budget.
Verksamhet
Kulturlokaler
Konsthallen
Bibliotek
Kulturskolan
Summa

Äskade i kronor
51 000
350 000
310 000
105 000
816 000

Förslag i kronor
50 000
175 000
275 000
100 000
600 000

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förslag till investeringsbudget
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_________

24 april 2007

6

2007.52.042

§ 36
Avskrivning av kundfordringar
Kulturförvaltningen föreslår avskrivning från kundreskontran av kundfordringar
till ett belopp av 138 512 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden inte
betalat trots påminnelser, krav och bevakning hos inkassoföretag.
Reservation av nedanstående belopp har redan gjorts i tidigare bokslut.
De föreslagna avskrivningarna fördelar sig enligt följande:
Stadsbudkåren (rest å fakt 40763)
Kulturskolan, spelavgifter mm
(ovanstående fordringar är skickade till Justitia och
bedöms som ej utmätningsbara)

127 254 kronor
11 258 kronor

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 138 512 kronor.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________

24 april 2007
Kommunledningsförvaltningen

7

2007.53.046

§ 37
Årsredovisning för K Strängs Minnesfond 2006
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.
Stiftelsens ändamål är att genom insamling hedra den bortgångne musikläraren
Kenneth Sträng och ur dess årligen behållna avkastningsmedel, varje år dela ut
stipendium till en eller flera musikelever vid Kulturskolan i Karlskrona.
Under 2006 har utbetalats 15 000 kronor i enlighet med stiftelsens bestämmelser.
Stipendiat 2006 var Max Grahn, bas.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2006 för K Strängs Minnesfond.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

24 april 2007
Kommunfullmäktige

8

2006.128.109

§ 38
Medborgarförslag – Ändra Karlskrona kommun till Karlskrona Stad
Ett medborgarförslag inkom från kommunledningsförvaltningen den 21 december
2006 för beredning av kulturförvaltningen senast den 20 april 2007.
Medborgarförslaget innehåller både en historisk och sammanfattande
tillbakablick.
Ärendet har också redan tidigare handlagts Kommunfullmäktige 1988.579 016.
909, Yttrande över motion angående införande av begreppet stad.
Bo Löfgren skrev en motion daterad 22 aug 1988 och föreslog återinförande av
stadsbegreppet i traditionell bemärkelse. Denna motion återremitterades till
kommunstyrelsen för yttrande.
Samråd har skett med informationsenheten i denna fråga. Redan idag sker i
marknadsföringssammanhang en betoning på staden Karlskrona för att tydliggöra
vårt varumärke. Kommunledningsförvaltningen har inlett ett arbete som ska stärka
varumärket Karlskrona. Varumärket Karlskrona ska tydligare lyftas fram och på
lång sikt ska den grafiska formen stärkas och utvecklas. I takt med att världen
blivit mindre och krymper måste begrepp förändras. Det gäller i Europa likaväl
som globalt att profilering blir allt viktigare. Vårt förslag är att inte genomföra den
juridiska processen med att ändra från kommun till ”begreppet stad”.
Vi ser vikten av att marknadsmässigt förändra och förstärka och bygga
varumärket Karlskrona och ser framemot den utvecklingen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå
att kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget härmed anses besvarat.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
________

24 april 2007
Kommunfullmäktige

9

2007.49.866

§ 39
Motion – Utsmyckning av det offentliga rummet
Inger Fölster (fp) och Bo Löfgren (fp) skriver i en motion inkommen den 15 juni
2006 att de anser det vara viktigt att med ett offentligt konstverk påvisa
kopplingen mellan marinens betydelse och verksamhet i Karlskrona.
Konkret föreslås i motionen konstverk som visar olika kopplingar mellan
yrkesgrupper i flottan och placering i stadsrummet. Vidare är ett syfte att alla som
verkat i flottans tjänst förtjänar ett minnesmärke jämte kungar och andra
stadsbyggare.
I en att-sats menas att kommunfullmäktige skall ge kommunstyrelsen i uppdrag att
ta initiativ till att genomföra detta för att på så sätt återspegla i det offentliga
rummet att Karlskrona är landets marinbas.
Kommentar från kulturförvaltningen är att ansvar för genomförandet ges
kulturförvaltningens tjänstemän via den gång som finns för framtagning av
offentlig konst d v s ett antal konstnärer väljs ut, inkommer med skissförslag, en
grupp sammanställs för urval.
Kulturförvaltningen kommer att lämna förslag till kulturnämnden om hur
projektet skall kunna genomföras.
Viktigt att poängtera är att en kostnad för denna typ av verk kan beräknas till ca
200 tkr – 400 tkr vilket måste tillföras kulturnämndens budget innan ett projekt av
denna storlek kan påbörjas.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå
att kommunfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag, samt
att motionen härmed anser besvarad.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
___________

24 april 2007

10

2007.56.889

§ 40
Vad kulturförvaltningen har gjort enligt Handikappolitiska
programmet 2006
Kulturförvaltningen gör kontinuerligt uppföljningar av det handikappolitiska
programmet. Lena Larsson, bibliotekarie, sitter med i tjänstemannagruppen som
arbetar med det handikappolitiska programmet. Lena sammanfattar årligen
vidtagna åtgärder ute i verksamheterna. Sammanställningen har skickats ut till
kulturnämndens ledamöter.
Ordförande tackar för informationen.
__________

24 april 2007
2007.55.800

§ 41
Studieförbunden, utredning
Studieförbunden erhåller årligen bidrag från kulturnämnden i Karlskrona
kommun. Bidragen baseras i huvudsak på föregående års verksamhet.
Utvärderingen bör omfatta en genomlysning av studieförbunden i
Karlskrona. Förutom en beskrivning av respektive studieförbunds
verksamhet och ekonomi bör rapporten reflektera över och belysa viktiga
framtidsfrågor gällande såväl folkbildningsuppdraget som kommunens
övriga kulturpolitiska mål.
Utvärderingen bör baseras på det omfattande underlagsmaterial som
redovisas av respektive studieförbund. Viss komplettering kan behövas i
form av intervjuer. Personer med kunskap i frågan får via ett personligt möte
möjlighet att fritt berätta om sitt arbete, sina kunskaper och erfarenheter
samt svara på frågor och följdfrågor.
Kulturnämnden betonar att man inte bara ska se till kvantitet utan även
utvärdera kvalitén på verksamheten.
Nämnden kom även med förslag om att en förstudie bör göras för att
utvärderingen ska ge det resultat man önskar. En ordentlig projektbeskrivning till nämnden innan utvärderingen påbörjas är önskvärt.
Det vore bra att bjuda in studieförbunden till kulturnämndens sammanträde
för att få höra om verksamheten och framtidsvisioner.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna upprättade riktlinjer för utvärdering av studieförbunden.
_____________
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§ 42
Ny konsthall, ombyggnad
Kulturnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till kulturnämndens sammanträdet i maj 2007.
_____________
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24 april 2007
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2007.54.004

§ 43
Gallrings- och bevarandeplan för kulturnämnden
Enligt gällande arkivreglemente skall varje nämnd eller styrelse besluta om
gallring av sina allmänna handlingar.
I gallrings- och bevarandeplanen finns kulturnämndens hela bestånd av allmänna
handlingar upptagna, både sådana handlingar som skall bevaras för framtida
forskning och sådana som kan gallras efter viss tid.
Kulturnämndens gallrings- och bevarandeplan har reviderats och nämnden
behöver därför anta planen på nytt. Revideringen är gjord i samarbete mellan
kommunarkivet och kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att anta den reviderade gallrings- och bevarandeplanen för kulturnämnden.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_____________

24 april 2007

§ 44
Skolbiblioteken
Kulturnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till kulturnämndens sammanträdet i maj 2007.
__________
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§ 45
Information om svensk kulturpolitik under 40 år
Förvaltningschef Ivar Wenster berättar om utvecklingen i svensk kulturpolitik
från 1960-talet fram tills idag.
Inriktningsdirektiven för svensk kulturpolitik håller nu på att skrivs om.
Ordförande tackar för informationen.
____________

24 april 2007
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§ 46
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för del av Jämjö 6:1 m fl, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Ändring av detaljplan för Sandhamns fiskhamn
(Sandhamn 13:1 m fl) i Torhamn, Karlskrona kommun
____________

Ivar Wenster

24 april 2007
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§ 47
Anmälningsärende
KS § 57 Ansökan om investeringstillstånd för planering av nytt stadsbibliotek
KS § 58 Avsiktsförklaring inom trafiksäkerhetsområdet
____________

24 april 2007
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§ 48
Övrigt
Rapport från studieresa med styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Ordförande rapporterar från styrgruppens studieresa. Förutom styrgruppen var
även en del tjänstemän och politiker som har anknytning till projektet med på
resan.
Gruppen fick se många spännande och intressanta byggnader.
Man fick med sig mycket nya intryck och tips inför arbetet med det nya
stadsbiblioteket.
Rotundan
Jan-Erik Jansson (s) frågar om Rotundans framtid.
Ordförande informerar om att han lyft tanken med att flytta Rotundan till
Wämöparken.
Örlogsstaden Karlskrona
Nytryck har gjorts av världsarvsbroschyren Örlogsstaden Karlskrona. Den finns
på både svenska och engelska.
_________

29 maj 2007
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 maj 2007
§ 49

Delårsbokslut april 2007 samt delårsbokslut personal

§ 50

Medborgarförslag – utlysa en arkitekturtävling för nybyggnation av nytt stadsbiblioetk

§ 51

Motion angående biljettkiosken i Vämöparken

§ 52

Bidragsansökan från SISU Idrottsutbildarna

§ 53

Ny konsthall – ombyggnad

§ 54

Skolbiblioteken

§ 55

Ansökan om status som ideell kulturförening – Reaktor Sydost/TellUs Filmfestival

§ 56

Avgifter Kulturskolan

§ 57

Delegationsärende

§ 58

Anmälningsärende

§ 59

Övrigt

29 maj 2007
Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
tisdagen den 29 maj 2007 klockan 13.30 – 15.20
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
Marcel Abedini (mp)
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)
Tom Ohlsson (m)
Åke Stridh (s) tom kl.14.10 § 52
Jan-Erik Jansson (s)
Adam Davidsson (m) fr o m kl. 13.40 § 50
Karl Emanuel Mark (kd)
Birgitta Törnqvist (s)
Sophia Ljungberg (m)
Lars Karlsson (c)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Annika Eklund, chef för allmänkultur

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Lundh (c)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 8 juni 2007 kl. 12.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Ulf Lundh

2

29 maj 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 8 juni 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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29 maj 2007
Kommunledningsförvaltningen

4

2006.59.041

§ 49
Delårsbokslut april 2007 samt delårsbokslut personal
Ekonom Ingela Svensson och förvaltningschef Ivar Wenster redogör för
delårsbokslutet.
Resultatet för kulturnämndens verksamheter per den 30 april 2007 uppgår till
+593 tkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, +450 tkr.
I resultatet ingår ankomstregistrerat med 62 tkr.
När internbudgeten togs fram fanns det ett antal utgiftsposter som inte var täckta.
För att uppnå full täckning för detta togs en handlingsplan fram. Arbetet med att
fullfölja detta fortsätter enligt planerna.
De stora frågetecknen förutom de poster som tidigare behandlats är bibliotekets
semestervikarier, ett intäktsbortfall under Sparresalens planerade ombyggnad,
hyran för den nya konsthallen samt plusjobben. Förvaltningen begär dessutom att
få göra ett underskott på 275 tkr avseende en personalavgång. Under förutsättning
att detta beviljas samt att de förhandlingar som för närvarande förs beträffande
olika poster är prognosen idag -150 tkr hänförligt till plusjobben.
Ombyggnaden av Sparresalen kommer troligtvis inte att ske i höst.
Kommunstyrelsen har på sammanträdet tidigare i veckan avslagit begäran om att
få göra ett underskott på 275 tkr avseende en personalavgång.
I väntan på nya övergripande politiska mål utgår verksamheten från 2006 års plan.
Inga markanta avvikelser från motsvarande period 2006. Underfinansieringen av
bibliotekens personalbudget är dock ett hinder för ett kontinuerligt
utvecklingsarbete. Kulturskolans program för ökad elevmedverkan och upplevd
kvalité har påbörjats.
Ivar Wenster informerar om delårsbokslutet personal. Sjuktalen inom kulturförvaltningen har minskat under perioden.
Kulturförvaltningen förslag:
1. att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 30 april
2007 med helårsprognos,
2. att hos Kommunstyrelsen begära att få göra ett underskott med 275 tkr
avseende personalavgång att återbetalas 2008, samt
3. att godkänna delårsbokslutet för personal.

29 maj 2007
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Yrkande
Ordförande yrkar ändring av att-sats 2 med anledning av att kommunstyrelsen
lämnat avslag på begäran att få göra ett underskott med 275 tkr avseende
personalavgång att återbetalas 2008. Ordföranden föreslår följande ändring:
att uppdra till kulturförvaltningen att bereda ärendet till personaldelegationen
kopplat till kostnaderna avseende personalavgången.
Ordförande finner att kulturnämnden är överens om ordförandes yrkande.
Kulturnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 20 april
2007 med helårs,
2. att uppdra till kulturförvaltningen att bereda ärendet till personaldelegationen
kopplat till kostnaderna avseende personalavgången, samt
3. att godkänna delårsbokslutet för personal.
___________

29 maj 2007
Kommunfullmäktige

6

2007.60.880

§ 50
Medborgarförslag – utlysa arkitekturtävling för nybyggnation av nytt
stadsbibliotek
Ett medborgarförslag inkom till kulturnämnden för beredning den 26 april 2007.
Förslaget är att utlysa en arkitekturtävling för nybyggnation av stadsbiblioteket i
Karlskrona.
Arbetet med ett nytt stadsbibliotek i Karlskrona drivs idag av en styrgrupp utsedd
av kommunstyrelsen. Under 2007 arbetar styrgruppen med en förstudie som
innehåller lokalisering, vision och ett första lokalprogram. Under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner förstudien kommer arbetet under 2008 att fortsätta
med planförutsättningar och hur en arkitekttävling skall kunna genomföras. Det är
omöjligt att idag exakt precisera hur en tävling kommer att genomföras. När det
gäller stora nyinvesteringar i centrala lägen ställs särskilda kvalitetskrav som alltid
kräver någon form av tävling.
Förutsättningarna är dock att såväl lokalisering av ett nytt bibliotek som
lokalprogram är färdiga och antagna.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att anta ovanstående yttrande som svar på medborgarförslaget.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_________

29 maj 2007
Kommunfullmäktige

7

2007.61.870

§ 51
Motion angående biljettkiosken i Vämöparken
En motion från Sverigedemokraterna inkom till kulturnämnden för beredning den
26 april 2007. Motionären föreslår att en arbetsgrupp tillsätts med uppgift att
utreda framtida placering och användning av kiosken samt att kiosken renoveras
på ett pietetsfullt sätt.
Frågan om Pressbyråkiosken i Vämöparken aktualiserades genom en skrivelse
från Föreningen Gamla Karlskrona. Föreningen ville uppmärksamma renoveringsbehovet av byggnaden samt föreslå en flyttning av kiosken.
Kulturnämnden hade uppe ärendet den 27 mars 2007 och uppdrog då åt
kulturförvaltningen att genomdriva en upprustning av byggnaden samt att utreda
en ny alternativ placering. Då motionens förslag är i stort identiska med
kulturnämndens beslut föreslår kulturförvaltningen att motionen lämnas utan
bifall.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att motionen lämnas utan bifall, samt
att motionen härmed anses besvarad.
Richard Jomshof (sd) yrkar befall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag, att lämna motionen utan
bifall mot Richard Jomshofs förslag, att bifalla motionen.
Ordförande finner att kulturnämnden antar förvaltningens förslag.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att motionen lämnas utan bifall, samt
att motionen härmed anses besvarad.
___________

29 maj 2007
SISU Idrottsutbildarna

8

2007.47.805

§ 52
Bidragsansökan från SISU Idrottsutbildarna
SISU Idrottsutbildarna inkom med bidragsansökan till kulturnämnden den
11 april 2007.
SISU ansöker om bidrag på 85.000:- för genomförandet av projektet
”Kultur Kulturchef Ivar Wenster redogör för ansökan.
Kulturnämnden beslutade den 27 februari 2007 att inte betala ut något bidrag till
SISU Idrottsutbildarna eftersom de sedan hösten 2006 inte längre är ett
studieförbund.
De är numera en idrottsförening och har genom ett riksdagsbeslut erhållit ett
bidrag på 140 miljoner kronor årligen från och med 2007 för att bedriva
verksamhet inom idrottsrörelsen.
Kulturnämnden beredde dock SISU möjlighet att komma med bidragsansökan för
kompensation för ledarutbildning.
Komplettering av projektplanen har begärts in till nämndens sammanträde men
SISU har inte hunnit lämna in kompletteringarna. Dessa kommer att skickas ut till
nämnden så fort de kommer in till kulturförvaltningen.
Återrapportering till kulturförvaltningen efter projektets slut kommer också göras.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja bidragsansökan på 85.000 kronor till SISU Idrottsutbildarna.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
_______

29 maj 2007
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§ 53
Ny konsthall, ombyggnad
Annika Eklund, chef för allmänkultur, informerar om hur arbetet med
ombyggnaden av den nya konsthallen fortskrider.
Hyreskostnaderna kommer att behandlas på kulturnämndens arbetsutskott den 18
juni 2007.
Utställningar visas i Konserthusteaterns foajé samt runt om i staden under
sommaren. Konsten hålls levande i Karlskrona!
Ordförande tackar för informationen.
________

29 maj 2007

§ 54
Skolbiblioteken
Ärendet bordlägges.
___________
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29 maj 2007

11

2007.63.805

§ 55
Ansökan om status som ideell kulturförening Reaktor Sydost – TellUs
Filmfestival
Ansökan om status som ideell kulturförening har inkommit den 4 maj 2007 från
Reaktor Sydost – TellUs Filmfestival.
Reaktor Sydost ansvarar för att årligen arrangera en regional filmfestival där unga
oetablerade filmare kan få möjlighet att visa upp sina filmer.
Hittills har Nonstop filmfestival arrangerats i Emmaboda och uppslutningen kring
detta har inte varit tillräckligt. Festivalen har nu fått nytt namn och ny kommun.
TellUs filmfestival som är det nya namnet kommer att arrangeras i Karlskrona
med start i september 2007.
Efter att ha undersökt olika lokaler i Karlskrona har arrangören kommit fram till
att Konserthusteatern är det bästa alternativet. Både för sina möjlighet med
lokalens storlek men också för att visa en så bra sida av Karlskrona som möjligt
för de gäster som kan tänkas komma.
Ekonomiska möjligheten att betala hyran av Konserthusteatern saknas om den
vanliga taxan används.
Arrangören ansöker därför om att få hyra Konserthusteatern den 15-16 september
2007 för den lägre taxan som vanligen kan tillämpas för ideella kulturföreningar.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att låta Reaktor Sydost – TellUs Filmfestival hyra Konserthusteatern den 15-16
september 2007 för taxan för ideella kulturföreningar för att kunna genomföra
filmfestivalen.
Yrkanden
Ordförande yrkar avslag på ansökan då Reaktor Sydost inte är någon ideell
kulturförening. Ordföranden föreslår följande ändring:
att avslå ansökan, samt
att uppdra åt kulturförvaltningen att samarbeta med Reaktor Sydost – TellUs
avseende hyran i Konserthusteatern.
Ordförande finner att kulturnämnden är överens om ordförandes yrkande.

29 maj 2007
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Kulturnämnden beslutar således
att avslå ansökan, samt
att uppdra åt kulturförvaltningen att samarbeta med Reaktor Sydost – TellUs
avseende hyran i Konserthusteatern.
__________

29 maj 2007
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2007.

§ 56
Avgifter Kulturskolan
Kulturnämnden diskuterar Kulturskolans avgifter samt att många barn och
ungdomar står i kö för att börja på Kulturskolan. Hur ska man komma till rätta
med köerna? Många förslag diskuteras.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att komma med förslag till kulturnämndens
augustisammanträde på ett upplägg och taxesystem som om möjligt kan
bereda fler barn och ungdomar plats i kulturskolans verksamheter.
__________

29 maj 2007
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§ 57
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Beslut om bidrag januari-mars

Annika Eklund

Nya avgifter för Kulturskolan

Fredrik Lundgren

Öppna Sinnet, omgång 2
_____________

Annika Eklund

29 maj 2007

§ 58
Anmälningsärende
Revisionen – Granskning av klagomålshantering
KSAU-beslut § 29 Befolkningsunderlag – prognos 2007-2016
KF-beslut

§ 36 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006

KS-beslut
§ 81 Resultatförbättrande utvecklingsprogram
_____________
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§ 59
Övrigt
Inställt sammanträde
Kulturnämndens sammanträde i juni är inställt på grund av för få ärenden.
Inbjudan till seminarium
Ordföranden inbjuder kulturnämndens ledamöter att delta på halvdagsseminariet
om vägen till det nya biblioteket den 4 juni.
Information om nytt Stadsbibliotek
Ordförande informerar om att på styrgruppens sammanträde den 1 juni kommer
Fojabs lokaliseringsstudie presenteras.
Efter den 15 juni kommer en utställning upp på de fem aktuella platserna för nytt
stadsbibliotek.
Resa för kulturnämnden
Frågan om resa för kulturnämnden ställdes.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att det planeras för en arbetsresa/
studiebesök under hösten. Där ska man bland annat arbeta med nämndens mål.
Vämöparken
Ulf Hansson (v) framför synpunkter på att flera byggnader i Vämöparken är i
dåligt skick. Han undrar om det finns någon plan på underhåll.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att arbetet med upprustning pågår
och ska vara klart till 2010.
En stor del av byggnaderna ägs och drivs av stiftelsen Blekinge museum.
Kommunala Handikapprådet
Adam Davidsson (m) representant från kulturnämnden i kommunala
Handikapprådet rapporterar att Handikapprådet inte hade några synpunkter på
kulturförvaltningens uppföljning av åtgärder som gjorts under 2006.
Sommarhälsningar
Ordförande önskar alla, ledamöter och all personal på kulturförvaltningen, en
trevig sommar och tackar för gott samarbete.
Anders Persson (s) framför en sommarhälsning till ordförande.
__________

28 augusti 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 augusti 2007
§ 60

Budgetuppföljning juli 2007

§ 61

Budget 2008 samt planer för åren 2009-2010

§ 62

Ansökan om verksamhetsbidrag 2008 – Blekinge museum

§ 63

Konsthall – ny presentation av kostnadsförslag

§ 64

Förslag till alkohol- och drogpolicy

§ 65

Ansökan om kommunalt stöd till SISU Idrottsutbildarna

§ 66

Ansökan om status som ideell kulturförening – Pingstförsamlingen

§ 67

Delegationsärende

§ 68

Anmälningsärende

§ 69

Övrigt
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28 augusti 2007
Plats och tid Carlscrona Läsesällskapets Bibliothek, Amialitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 28 augusti 2007 klockan 13.30 – 15.25
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Möller (s)
(f d Törnqvist)
Sophia Ljungberg (m)
Ulf Lundh (c)
t o m kl. 14.55 § 64
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)
Adam Davidsson (m)
Tom Ohlsson (m)
Lars Karlsson (c)
fr o m kl. 14.55 § 65
Åke Stridh (s)
Johanna Larsson (s)
Lars Karlsson
t o m § 64
Karl Emanuel Mark (kd)
Jan-Erik Jansson (s)
Nicole Carlbäck (fp)
Lena Åberg (s)
Marcel Abedini (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef § 60-61
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Annika Eklund, chef för allmänkultur

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 31 augusti 2007 kl. 13.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Anders Persson

2

28 augusti 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 augusti 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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28 augusti 2007
Kommunledningsförvaltningen

4

2006.59.041

§ 60
Budgetuppföljning juli 2007
Förvaltningen har tidigare förvarnat om att risk finns för ett större underskott
under 2007 och ett sparprogram beslutades vid februarisammanträdet. Arbetet
med detta fortskrider. Nämnden har beslutat om en utbetalning till studieförbundet
SISU som innebär en merkostnad om 75 tkr mot tidigare beräkningar. Dessutom
är plusjobbarna inte längre fullt finansierade vilket genererar ett underskott på ca
150 tkr. KS har också avslagit begäran om att föra över delar av kostnaden för
utköp av en anställd till nästa år motsvarande 275 tkr. Underskottet på hyran för
den nya konsthallen för år 2007 kommer att uppgå till ca 250 tkr. Detta genererar
tillsammans ett underskott på 750 tkr. Till detta kommer ett antal osäkra poster i
besparingsprogrammet samt betydligt dyrare utställningsförsäkringar för 2007
som gör att underskottet kan närma sig miljonen.
Kulturchef Ivar Wenster samt ekonom Ingela Svensson kommenterar
budgetuppföljningen som är en förenklad uppföljning. Mer detaljerad uppföljning
görs i augusti då det är delårsbokslut. Presentation kommer på kulturnämndens
sammanträde i september.
Förvaltningen påförs ökade kostnader av bland annat IT-avgifter och
försäkringskostnader mitt under pågående budgetår som medför svårigheter med
att följa budgeterade ramar.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 31 juli 2007 med
helårsprognos,
att hos kommunstyrelsen begära att den planerade utökningen av budgeten fr om
2008 för ny konsthall utbetalas med halvårseffekt 250 tkr redan 2007 för att
täcka den ökade hyran, samt
att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett åtgärdsprogram för att uppnå
nollresultat att presenteras senast i samband med delårsbokslut per 31 augusti.
Arbetsutskottet föreslår en tilläggsattsats, att uppdra åt kulturförvaltningen
att förhandla om försäkringskostnaderna för utställningar med mera.

28 augusti 2007

Fortsättning § 60
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag med tilläggsattsatsen
att uppdra åt kulturförvaltningen att förhandla om försäkringskostnaderna för
utställningar med mera.
Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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Kommunfullmäktige
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2007.88.041

§ 61
Budget 2008
Kulturchef Ivar Wenster och ekonom Ingela Svensson redogör för tjänstemännens
budgetförslag för 2008 och planer för åren 2009-2010.
Tjänstemannaförslag
Prioriterade områden för 2008 kommer att vara:
• Att särskilt prioritera planerna på ett nytt stadsbibliotek.
• Att ta första stegen mot en kulturskola för alla barn och ungdomar i
Karlskrona.
• Att genomföra ombyggnaderna av ny konsthall och Sparresalen
• Att få kulturnämndens budget i balans avseende intäkter och intäktskrav.
Under våren 2007 har nya utredningsdirektiv för nya nationella kulturpolitiska
mål presenterats. I direktiven finns bland annat önskemål om utveckling och
förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan staten, landstingen och
kommunerna. Utredningen skall också se på förutsättningarna för att bredda
ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både offentliga organ och
enskilda aktörer. Arbetet med nya kulturpolitiska mål kommer samtidigt som
Ansvarsutredningens betänkande är ute på remiss. Kulturnämndens verksamhet
bygger idag på ett nära samarbete med de regionala kulturinstitutionerna. En
fördjupad diskussion kring dessa frågor måste påbörjas under budgetperioden.
Kulturnämnden har ett stort ansvar att erbjuda barn och unga i Karlskrona
kommun ett rikt och varierat kulturutbud och kulturskapande. Genom bättre
samordning och breddning av Kulturskolans verksamhet skulle betydligt fler unga
kunna erbjudas möjligheter till kultur.
Kulturnämnden utför idag skolbiblioteksservice till flera kommunala grundskolor,
dock utan avtal och ekonomisk ersättning. För att kunna upprätthålla en bra
standard i enlighet med bibliotekslagen för samtliga grundskolor i Karlskrona
måste finansiering och avtal ses över under 2008.
Karlskrona har goda möjligheter att kunna erbjuda sina invånare ett kulturliv
präglat av mångfald och variation. Inte minst musiken har en mycket stark
ställning i Karlskrona. Barn och ungdomskulturen är ett viktigt prioriterat område
för nämndens arbete. En öppnare och friare Kulturskola skulle ge fler unga
tillträde till ett kulturskapande.

28 augusti 2007
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Fortsättning § 61
Karlskronas folkbibliotek genomgår en omfattande förändring i såväl organisation
som arbetssätt. Genom ökad tillgänglighet och med en tydligare fokus på god
service och bra vägledning skall bibliotek kunna förbättra låntagarnas och
besökarnas krav. I samband med en förstudie kring ett nytt stadsbibliotek vill
kulturnämnden ytterligare fördjupa dialogen med låntagarna och medborgarna. De
ökande personalkostnaderna inom biblioteksorganisationen skapar stora
svårigheter för en hållbar och god service. Tillförs inte mer medel kommer i första
hand skolbiblioteksverksamheten att drabbas. Frågan om minskning av antalet
biblioteksfilialer kommer att aktualiseras under 2008.
Kommunfullmäktiges direktiv
Kommunfullmäktiges direktiv för budget 2008 samt planer för åren 2009 – 2010
innehåller inte några direktiv om besparingar i kulturnämndens budget, däremot
kan ett antal att - satser påverka nämndens verksamhet.
•

Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0 %
av skatteintäkter och statsbidrag 2008 respektive 2,0 % av skatteintäkter och
statsbidrag vardera åren 2009 och 2010.

•

De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel.

•

Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar kan finansieras med nya lån.

•

Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år.

Förslag till åtgärder avseende kommunfullmäktiges direktiv
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att avsätta ett belopp motsvarande 1 % av
nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal eller reserv.
Genom särskilda uppdrag riktade direkt mot Kulturskolan skapa öka
tillgängligheten för barn- och ungdomskulturen. Särskilt fokus bör läggas på
mångfald och tillgänglighet.

28 augusti 2007
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Fortsättning § 61
Förslag till investeringar i verksamheten
För egna årliga investering i verksamheten föreslås att nämnden får avsätta 450
tkr.
Förslag till särskilda satsningar 2008-2010
Kulturskola för alla.
Säkerställa personalförsörjningen inom biblioteksorganisationen.
Ombyggnad av ny konsthall.
Ombyggnad av Sparresalen.
Övrigt
Stiftelsen Blekinge museum har inkommit med särskilt äskande angående anslaget
2008. Denna ansökan föreslås behandlas i särskild ordning utanför
kulturnämndens budget.
Ordförande poängterar prioriteringar av följande punkter:
•
•
•

•

Öppna Sinnet som får förstärkta medel med 250.000 kronor år 2008
Världsarvet som åter får 500.000 kronor per år
Budget i balans, vilket betyder att man ska få bättre samstämmighet mellan
budget och verklighet. Man måste motverka yttre faktorer som påverkar
budgeten negativt.
Minskning av köerna i kulturskolan. Hitta system för att fler ska få tillgång
till kulturskolan.

Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2008 och
planer för åren 2009-2010 enligt ovanstående föreslå kulturnämnden
kommunfullmäktige att besluta;
1. att fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2008 till 450 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
2. att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren 2008
med 500 tkr för att täcka ökad hyra för ny konsthall.
3. att godkänna. kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren
2008 med 500 tkr för att täcka ökad personalkostnader på bibliotek samt
förändring av kulturskolans verksamhet.

28 augusti 2007
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Fortsättning § 61
4. att

ramjustering avseende bidrag till SISU idrottsutbildarna görs till Idrottsoch fritidsnämnden med 250 tkr.

Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2008 samt
planer för åren 2009-2010 föreslås kulturnämnden för egen del besluta
4. att godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2008 samt planer för
åren 2009-2010.
Attsats 4 utgår då man väntar på utredning som är på gång avseende SISU
Idrottsutbildarna.
Kulturförvaltningens samverkansgrupp ska ha sammanträde kring budget 2008
den 3 september. Kulturnämnden måste därför avvakta med beslut till efter deras
sammanträde.
Beslut om budget 2008 samt planer för budget 2009-2010 sker på ett extra
sammanträde med kulturnämnden den 6 september kl. 13.00
i kommunhuset Ruthensparre lokal Ellida.
___________

28 augusti 2007
Kommunledningsförvaltningen
Blekinge Museum
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2007.95.805

§62
Ansökan om verksamhetsbidrag 2008 – Blekinge museum
Stiftelsen Blekinge museum ansöker om verksamhetsbidrag för 2008 med ett
Belopp om 3.205.000 kronor.
Ansökan bygger på 2007 års reviderade budget med uppräkning för lönerevision
och gängse kostnader för övriga kostnader.
Ökade kostnader på grund av planerade lokalförändringar ingår inte i denna
ansökan utan behandlas separat. Stiftelsen Blekinge museum refererar till
pågående gemensamma överläggningar med stiftelsens huvudmän.
Det sökta bidraget omfattar således museets drift i nuvarande lokaler.
Äskandet för 2008 innebär en ökning av erhållet bidrag för 2007 med 5 % eller
152.000 kronor.
Beslut i ärendet tas på tjänstemannadelegation.
Ordförande tackar för informationen.
_________

28 augusti 2007
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2006.94.282

§ 63
Konsthall – ny presentation av kostnadsförslag
Annika Eklund, chef för allmänkulturen redogör för ärendet.
I samband med försäljning av Båtsmanskasernen flyttades kulturenhetens
verksamhet till Rådhusgatan 6.
Kontrakt finns för lokaler för kontor som är tagna i bruk samt för projektering
som pågår för ombyggnad av källarlokal för utställningsverksamhet.
Projektering har pågått under våren som presenterades för kulturnämndens
arbetsutskott i juni. Den föreslagna summan för renoveringen ansågs då för hög.
Förslaget har strukits ner och justerats. I första förslaget var kostnaden för
renovering 7.500.000 kronor. Efter omfattande strykningar är renoveringskostnaderna bantade till 4.800.000 kronor.
Yta:
Grundhyra 615kr/kvm:
Investering:
Hyreshöjning:
Ny årshyra:
Kvadratmeterkostnad:
Efter beslut i kulturnämnden går ärendet vidare till tekniska nämnden,
kommunstyrelsens arbetsutskott och slutligen till kommunfullmäktige.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna kostnadsförslaget för renovering av källarlokal för framtida
utställningsverksamhet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
____________
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2007.74.026

§ 64
Förslag till alkohol- och drogpolicy
Karlskrona kommuns personalenhet håller på att revidera befintliga policies
samt komplettera med policies för de områden som saknas.
Anställda som använder och/eller är påverkade av alkohol eller droger på
arbetsplatsen försämrar både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Det
medför risker i arbetet både för den som är påverkad och för arbetskamraterna.
Karlskrona kommun som arbetsgivare accepterar därför inte att någon anställd är
alkohol- eller drogpåverkad under arbetstid.
Syftet med den policy är att tydliggöra Karlskrona kommuns inställning som
arbetsgivare till hur hantering av alkohol- och drogfrågor ska bedrivas för att
upprätthålla en god arbetsmiljö. Som en vägledning i detta arbete finns Karlskrona
kommuns ”Handlingsplan/rehabilitering vid alkohol- och drogmissbruk” med
tillhörande behandlingskontrakt.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna förslaget till alkohol- och drogpolicy.
___________

28 augusti 2007
SISU Idrottsutbildarna
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§ 65
Ansökan om kommunalt stöd till SISU Idrottsutbildarna
I en skrivelse ställd till Kommunstyrelsen från SISU Idrottsutbildarna daterad
3 juli 2007 ansöker SISU Idrottsutbildarna om ett stöd på 450.000 kronor för
verksamhetsåret 2008.
Skrivelsen har överlämnats till Idrotts- och fritidsförvaltningen för samråd med
kulturförvaltningen.
Kulturnämnden beslutade den 27 februari 2007 att inte betala ut något bidrag till
SISU Idrottsutbildarna eftersom de sedan hösten 2006 inte längre är ett
studieförbund. De är numera en idrottsförening och har genom ett riksdagsbeslut
erhållit ett bidrag på 140 miljoner kronor årligen från och med 2007 för att
bedriva verksamhet inom idrottsrörelsen.
Kulturnämnden beredde dock SISU möjlighet att komma med bidragsansökan för
kompensation för ledarutbildning. En ansökan inkom den 11 april 2007 och
kulturnämnden beviljade den 29 maj 2007 85.000 kronor för projektet ”Kultur på
idrottsskolor”.
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden
att

avslå SISU Idrottsutbildarnas ansökan om stöd på 450.000 kronor för
verksamhetsåret 2008.
___________

28 augusti 2007
Pingstförsamlingen Karlskrona
Konserthusteatern

2007.97.805

§ 66
Ansökan om status som ideell kulturförening – Pingstförsamlingen
Pingstförsamlingen i Karlskrona har den 9 juli 2007 inkommit med ansökan om
att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som
finns för Konserthusteatern och Sparresalen.
Med motiveringen att Pingstförsamlingen inte är någon ideell kulturförening
förslås att ansökan avslås.
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden
att avslå ansökan.
____________
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§ 67
Delegationsärende
Ärende

Delegat

AU-beslut: Nytt vägnamn på Aspö

KN:s AU

AU-beslut: Nytt vägnamn i Trummenäs

KN:s AU

AU-beslut: Namnsättning av väg på Sturkö

KN:s AU

Beslut om bidrag april-juni 2007

Annika Eklund

AU-beslut: Budgetuppföljning maj 2007

KN:s AU

AU-beslut: Ombyggnad konsthallen

KN:s AU

AU-beslut: Ansökan om status som ideell kulturförening –
Nya Frisam

KN:s AU

AU-beslut: Ansökan om status som ideell kulturförening –
Visans Vänner

KN:s AU

AU-beslut Ansökan om status som ideell kulturförening –
Lyckå Kammarmusik Festival Vänner

KN:s AU

Ändring av detaljplan för del av Bastasjö, del av
Avelsgärde 1:3 m fl

Ivar Wenster

Ändring av detaljplan för delar av fastigheten
Karlskrona 6:50 m fl (Järavägen)

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Spandeltorp 5:4, Västra Gärde II

Ivar Wenster

Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port
_______

Ivar Wenster
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§ 68
Anmälningsärende
KS § 88 Gallringsplan för kommungemensamma handlingar inom
löne- och personaladministrativ verksamhet
KF § 62 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2007
KF § 63 Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007
KF § 75 Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF § 76 Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun
KF § 79 Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy
KF § 82 Förslag till kommunalt konkurrensprogram
KF § 91 Förslag till kommunalt konkurrensprogram
KF § 99 Miljöbokslut 2006
KF § 100 Delårsbokslut för Karlskrona kommun,
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den
30 april 2007
KF § 101 Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010
KF § 104 Svar på motion om utsmyckning av det offentliga rummet
KF § 105 Svar på medborgarförslag om namnbyte på Karlskrona kommun till
Karlskrona stad
KF § 106 Svar på motion om medborgarkontrakt
Länsstyrelsen Blekinge län – Angående ansökan om byggnadsminnesförklaring
av pressbyråkiosk placerad i Wämöparken, Karlskrona kommun
Länsstyrelsen Blekinge län – Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring av
fastigheten Ehnemark 1, Karlskrona kommun
__________
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§ 69
Övrigt
Nytt stadsbibliotek
Ordförande informerar kort om läget kring nytt stadsbibliotek.
Mängder av synpunkter har kommit in från kommunmedborgarna. Styrgruppen
för nytt stadsbibliotek sammanträder den 30 augusti och ska då arbeta genom
synpunkterna som inkommit.
En remiss på samtliga fem förslag kommer att gå ut till samtliga nämnder i slutet
av augusti eller i början av september. Yttrande förväntas komma in under början
på oktober.
Härefter kommer ett par förslag på placering att gallras ut för fortsatt bearbetning.
Nämndsekreterare
Eva Karlsson slutar sin tjänst som nämndsekreterare i kulturnämnden för att börja
en ny tjänst som sekreterare i barn- och ungdomsnämnden.
Eva arbetar kvar på kulturförvaltningen på 75 % i september och 25 % i oktober.
Efterträdare är ännu ej utsedd.
Insändare
Frågor väcks kring en insändare som varit i lokalpressen den 9 augusti 2007 med
rubriken ”Kulturnämnd - bryter mot lagen”.
Ordföranden tar kontakt med kulturchef Ivar Wenster för att diskutera svar på
insändaren.
Diskussionsträff
Kulturnämnden kommer i slutet av oktober att ha en tvådagars träff där man ska
diskutera kulturmål med mera. Förslag på datum, 29-30 oktober och en preliminär
dagordning delas ut. Mer information kommer.
Åke Stridh (s) poängterar vid flera tillfällen vikten av att ha ordentliga mål för
kulturnämndens verksamhet.
Matmässa i Stockholm
Barbro Ingemansson, kulturstrateg, informerar om Smaklust, nordens största
matfestival för småskaligt mathantverk. Mässan gick av stapeln den 24-26 augusti
i Stockholm. De åtta utställarna från Karlskrona som fanns representerade i
Blekinges monter var jättenöjda med sitt deltagande på mässan.
Vedebyrondellen
Adam Davidsson (m) frågar varför det tagit så lång tid att få konstverket på
i Vedebyrondellen på plats.
____________

6 september 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens extra sammanträde den 9 september 2007
§ 70

Budget 2008 samt planer för åren 2009-2010

§ 71

Övrigt

1

6 september 2007
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 6 september 2007 klockan 13.00 – 14.00
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Birgitta Möller (s)
(f d Törnqvist)
Sophia Ljungberg (m)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
t o m kl.13.40
Marcel Abedini (mp)
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)
Tom Ohlsson (m)
Åke Stridh (s)
Jan-Erik Jansson (s) fr o m kl. 13.40

Närvarande ersättare

Jan-Erik Jansson (s)

Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Lena Åberg (s)
Adam Davidsson (m)
Lars Karlsson (c)
Johanna Larsson (s)

tjänstemän

Annika Eklund, t f kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 6 september 2007 kl. 14.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Möller
Justerande

……………………………………..
Ulf Hansson

2

6 september 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 september 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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Kommunfullmäktige
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§ 70
Budget 2008
Tillförordnad kulturchef Annika Eklund redogör för tjänstemännens budgetförslag
för 2008 och planer för åren 2009-2010.
Tjänstemannaförslag
Prioriterade områden för 2008 kommer att vara:
• Att särskilt prioritera planerna på ett nytt stadsbibliotek.
• Att ta första stegen mot en kulturskola för alla barn och ungdomar i
Karlskrona.
• Att genomföra ombyggnaderna av ny konsthall och Sparresalen
• Att få kulturnämndens budget i balans avseende intäkter och intäktskrav.
Under våren 2007 har nya utredningsdirektiv för nya nationella kulturpolitiska
mål presenterats. I direktiven finns bland annat önskemål om utveckling och
förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan staten, landstingen och
kommunerna. Utredningen skall också se på förutsättningarna för att bredda
ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både offentliga organ och
enskilda aktörer. Arbetet med nya kulturpolitiska mål kommer samtidigt som
Ansvarsutredningens betänkande är ute på remiss. Kulturnämndens verksamhet
bygger idag på ett nära samarbete med de regionala kulturinstitutionerna. En
fördjupad diskussion kring dessa frågor måste påbörjas under budgetperioden.
Kulturnämnden har ett stort ansvar att erbjuda barn och unga i Karlskrona
kommun ett rikt och varierat kulturutbud och kulturskapande. Genom bättre
samordning och breddning av Kulturskolans verksamhet skulle betydligt fler unga
kunna erbjudas möjligheter till kultur.
Kulturnämnden utför idag skolbiblioteksservice till flera kommunala grundskolor,
dock utan avtal och ekonomisk ersättning. För att kunna upprätthålla en bra
standard i enlighet med bibliotekslagen för samtliga grundskolor i Karlskrona
måste finansiering och avtal ses över under 2008.
Karlskrona har goda möjligheter att kunna erbjuda sina invånare ett kulturliv
präglat av mångfald och variation. Inte minst musiken har en mycket stark
ställning i Karlskrona. Barn och ungdomskulturen är ett viktigt prioriterat område
för nämndens arbete. En öppnare och friare Kulturskola skulle ge fler unga
tillträde till ett kulturskapande.

6 september 2007
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Fortsättning § 70
Karlskronas folkbibliotek genomgår en omfattande förändring i såväl organisation
som arbetssätt. Genom ökad tillgänglighet och med en tydligare fokus på god
service och bra vägledning skall bibliotek kunna förbättra låntagarnas och
besökarnas krav. I samband med en förstudie kring ett nytt stadsbibliotek vill
kulturnämnden ytterligare fördjupa dialogen med låntagarna och medborgarna. De
ökande personalkostnaderna inom biblioteksorganisationen skapar stora
svårigheter för en hållbar och god service. Tillförs inte mer medel kommer i första
hand skolbiblioteksverksamheten att drabbas. Frågan om minskning av antalet
biblioteksfilialer kommer att aktualiseras under 2008.
Kommunfullmäktiges direktiv
Kommunfullmäktiges direktiv för budget 2008 samt planer för åren 2009 – 2010
innehåller inte några direktiv om besparingar i kulturnämndens budget, däremot
kan ett antal att - satser påverka nämndens verksamhet.
•

Den löpande verksamheten skall visa ett positivt resultat motsvarande 1,0 %
av skatteintäkter och statsbidrag 2008 respektive 2,0 % av skatteintäkter och
statsbidrag vardera åren 2009 och 2010.

•

De investeringar som skall täckas av framtida skatteuttag skall i princip
begränsas till respektive års avskrivningsmedel.

•

Övriga investeringar som skall täckas av framtida avgifter och
kostnadsbesparingar kan finansieras med nya lån.

•

Kommunens låneskuld skall amorteras med ett belopp som motsvarar det
positiva resultatet för respektive år.

Förslag till åtgärder avseende kommunfullmäktiges direktiv
Förvaltningen föreslår kulturnämnden att avsätta ett belopp motsvarande 1 % av
nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal eller reserv.
Genom särskilda uppdrag riktade direkt mot Kulturskolan skapa öka
tillgängligheten för barn- och ungdomskulturen. Särskilt fokus bör läggas på
mångfald och tillgänglighet.

6 september 2007
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Fortsättning § 70
Förslag till investeringar i verksamheten
För egna årliga investering i verksamheten föreslås att nämnden får avsätta 450
tkr.
Förslag till särskilda satsningar 2008-2010
Kulturskola för alla.
Säkerställa personalförsörjningen inom biblioteksorganisationen.
Ombyggnad av ny konsthall.
Ombyggnad av Sparresalen.
Övrigt
Stiftelsen Blekinge museum har inkommit med särskilt äskande angående anslaget
2008. Denna ansökan föreslås behandlas i särskild ordning utanför
kulturnämndens budget.
Efter den strategiska genomgång som kulturnämnden planerar att genomföra i
oktober kan en ombudgetering behöva göras i samband med att internbudgeten
antas. Detta mot bakgrund av att nuvarande verksamhet kan kräva mer
ekonomiska resurser än de befintliga.
Ordförande har tidigare poängterat prioriteringar av följande punkter:
•
•
•

•

Öppna Sinnet som får förstärkta medel med 250.000 kronor år 2008
Världsarvet som åter får 500.000 kronor per år
Budget i balans, vilket betyder att man ska få bättre samstämmighet mellan
budget och verklighet. Man måste motverka yttre faktorer som påverkar
budgeten negativt.
Minskning av köerna i kulturskolan. Hitta system för att fler ska få tillgång
till kulturskolan.

6 september 2007
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Fortsättning § 70
Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2008 och
planer för åren 2009-2010 enligt ovanstående föreslå kulturnämnden
kommunfullmäktige att besluta;
1. att fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2008 till 450 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
2. att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren 2008
med 500 tkr för att täcka ökad hyra för ny konsthall.
3. att godkänna. kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren
2008 med 500 tkr för att täcka ökad personalkostnader på bibliotek samt
förändring av kulturskolans verksamhet.
Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2008 samt
planer för åren 2009-2010 föreslås kulturnämnden för egen del besluta
4. att godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2008 samt planer för
åren 2009-2010.
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2008 till 450 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
2. att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren 2008
med 500 tkr för att täcka ökad hyra för ny konsthall.
3. att godkänna. kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren
2008 med 500 tkr för att täcka ökad personalkostnader på bibliotek samt
förändring av kulturskolans verksamhet.
samt att för egen till besluta
4. att godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2008 samt planer för
åren 2009-2010.
___________

6 september 2007

§ 71
Övrigt
Jazzikarlskrona 25 år
Fredagen den 7 september firar Jazzikarlskrona 25 år. Annika Eklund
representerar kulturförvaltningen och Sophia Ljungberg väljs som representant
från kulturnämnden om inte ordförande Jan Lennartsson kan närvara.
Föreningen uppvaktas med 1.000 kronor samt blommor.
______________
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25 september 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 september 2007
§ 72

Presentation av ny nämndsekreterare

§ 73

Delårsbokslut med budgetuppföljning augusti 2007

§ 74

Ansökan om verksamhetsbidrag 2008 – Blekinge museum

§ 75

Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek - remiss

§ 76

Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010? – motion

§ 77

Ansökan om bidrag avseende hyra av konserthusteatern – Estetiska programmet

§ 78

Sammanträdestider för kulturnämnd och arbetsutskott 2008

§ 79

Information om kulturförvaltningens lokalbehov 2007-2008

§ 80

Delegationsärende

§ 81

Anmälningsärende

§ 82

Avtackning

§ 83

Övrigt

1

25 september 2007
Plats och tid Carlscrona Läsesällskapets Bibliothek, Amialitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 25 september 2007 klockan 13.30 – 16.15
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Anmält förhinder

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Möller (s)
jäv § 74
Sophia Ljungberg (m)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
jäv § 74
Marcel Abedini (mp)
Ulf Hansson (v)
Tom Ohlsson (m)
Åke Stridh (s)
Lars Karlsson (c)
Jan-Erik Jansson (s) § 74
Nicole Carlbäck (fp)
Lena Åberg (s)
Karl Emanuel Mark (kd)
Lucie Granlund (s)
Johanna Larsson (s)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Anna Elmgren, personalutvecklare
Therese Heiderup, ny nämndsekreterare

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Marcel Abedini (mp)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 4 oktober 2007 kl. 12.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Marcel Abedini
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25 september 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 4 oktober 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

25 september 2007

§ 72
Presentation av ny nämndsekreterare
Therese Heiderup börjar som ny nämndsekreterare på kulturförvaltningen.
Therese arbetar 50 % fr o m den 1 oktober och 75 % fr o m 1 november..
Therese gör en kort presentation av sig själv.
Hon har bland annat arbetat som konsumentrådgivare och arbetar nu som
turistinformatör på Turistbyrån.
Ordförande hälsar Therese välkommen.
____________
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25 september 2007
Kommunstyrelsen

5

2006.59.041

§ 73
Delårsbokslut samt budgetuppföljning augusti 2007
Resultatet per den 31 augusti 2007 uppgår till +1 080 tkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, +925 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 79 tkr.
Förvaltningen har tidigare förvarnat om att risk finns för ett större underskott
under 2007 och ett sparprogram beslutades vid februarisammanträdet. Arbetet
med detta fortskrider.
Nämnden har beslutat om en utbetalning till studieförbundet SISU som innebär en
merkostnad om 75 tkr mot tidigare beräkningar. Dessutom är plusjobbarna inte
längre fullt finansierade vilket genererar ett underskott på ca 150 tkr. Det stora
frågetecknet förutom de poster som tidigare behandlats är bibliotekets
personalsituation, särskilt när det gäller semestervikarier. Kostnaden för dessa kan
ännu inte bedömas exakt men uppgår till ca 150 tkr. Tillsammans uppgår dessa
poster till 375 tkr. Ett handlingsprogram för hur dessa poster ska kunna arbetas in
presenteras nedan. Prognosen förutsätter att dessa åtgärder får effekt under
innevarande år.
Handlingsplan för att uppnå nollresultat
För att uppnå nollresultat för år 2007 föreslås följande åtgärder.
Utnyttjande av reserv
Minskat evenemangsbidrag
Minskat medieanslag
Minskad kompetensutbildning

+375 tkr
150 tkr
50 tkr
50 tkr
125 tkr

Det förs fortfarande förhandlingar angående några poster i besparingsprogrammet
motsvarande 200 tkr. Utfallet är ännu osäkert men ett positivt utfall förutsätts i
prognosen. Förvaltningen begär dessutom att den planerade utökningen av
budgeten fr. om 2008 för ny konsthall utbetalas med halvårseffekt 250 tkr redan
2007 för att täcka den ökade hyran. KS har tidigare avslagit begäran om att föra
över delar av kostnaden för utköp av en anställd till nästa år motsvarande 275 tkr.
En förnyad begäran läggs nu fram i detta ärende. Sammanlagt ger alltså dessa
osäkra poster en negativ prognos på drygt 700 tkr. Om Kommunstyrelsen
tillstyrker nämndens begäran om extra tillskott och förhandlingar med andra
nämnder utfaller positivt förbättras prognosen i motsvarande grad.
På arbetsutskottets sammanträde den 18 september fick kulturförvaltningen
i uppdrag att komma med ytterligare sparförslag.

25 september 2007

Kulturförvaltningen har följande förslag till åtgärder:
Marinmusiken
Ersättning för projekt Bibliotek
Minskad kompetensutveckling
Ökade intäkter Kulturlokaler
Utnyttjande av reserv
Minskade evenemangsbidrag
Annonskostnader

6

+ 500 tkr
70 tkr
100 tkr
50 tkr
50 tkr
150 tkr
50 tkr
30 tkr

Personalutvecklare Anna Elmgren redovisar personalbokslutet för andra tertialet
2007.
Antalet årsarbetare ligger konstant mot 2006 liksom antal timanställningar.
Övertid och fyllnadstid per timme och anställd har ökat medan däremot sjuktalen
har sjunkit ytterligare.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 31 augusti
2007 med helårsprognos
2. att förnya begäran hos Kommunstyrelsen att den planerade utökningen av
budgeten fr om 2008 för ny konsthall utbetalas med halvårseffekt 250 tkr
redan 2007 för att täcka den ökade hyran.
3. att förnya begäran hos Kommunstyrelsen att föra över delar av kostnaden för
utköp av anställd motsvarande 275 tkr till 2008.
4. att godkänna föreslagen handlingsplan för att uppnå nollresultat, samt
5. att godkänna personalbokslutet för andra tertialet 2007
Ordförande föreslår att att-sats 4, att godkänna föreslagen handlingsplan för att
uppnå nollresultat ersätts av:
att anta upprättat åtgärdsförslag på 500 tkr med tillägg att kulturförvaltningen
bör eftersträva en besparing på 600 tkr.
Kulturnämnden lämnar bifall till förslaget.

25 september 2007

7

Kulturnämnden beslutar således
1. att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 31 augusti
2007 med helårsprognos
2. att förnya begäran hos Kommunstyrelsen att den planerade utökningen av
budgeten fr om 2008 för ny konsthall utbetalas med halvårseffekt 250 tkr
redan 2007 för att täcka den ökade hyran.
3. att förnya begäran hos Kommunstyrelsen att föra över delar av kostnaden för
utköp av anställd motsvarande 275 tkr till 2008.
4. att anta upprättat åtgärdsförslag på 500 tkr med tillägg att kulturförvaltningen bör eftersträva en besparing på 600 tkr.
5. att godkänna personalbokslutet för andra tertialet 2007
______________

25 september 2007
Blekinge Museum
Kommunledningsförvaltningen

2007.95.805

§ 74
Ansökan om verksamhetsbidrag – Blekinge museum
Stiftelsen Blekinge museum inkom den 4 juli 2007 med en ansökan om
verksamhetsbidrag för 2008 med ett belopp om 3.205.000 kronor.
Ansökan bygger på 2007 års reviderade budget med uppräkning för lönerevision
och gängse kostnader för övriga kostnader. Uppräkning sker separat.
Ökade kostnader på grund av planerade lokalförändringar ingår inte i denna
ansökan utan behandlas separat. Stiftelsen Blekinge museum refererar till
pågående gemensamma överläggningar med stiftelsens huvudmän.
Det sökta bidraget omfattar således museets drift i nuvarande lokaler.
Äskandet för 2008 innebär en ökning av erhållet bidrag för 2007 med 5 % eller
152.000 kronor.
Ärendet var uppe som informationsärende på kulturnämndens sammanträde i
augusti 2007. Beslutet i ärendet tas på tjänstemannadelegation.
Kulturnämndens beslutar
att godkänna Blekinge museums ansökan om grundbidrag för 2008.
____________
Birgitta Möller och Anders Persson anmäler jäv i ärendet.
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25 september 2007
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek

9

2007.70.230

§ 75
Lokalutredning för nytt stadsbibliotek - remiss
På uppdrag av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har styrgruppen för nytt
stadsbibliotek låtit utarbeta en utredning som beskriver förutsättningarna för
byggande av nytt stadsbibliotek vid fem alternativa lägen. Parallellt har
medborgarsynpunkter inhämtats. Över 1000 synpunkter på både lokalisering,
innehåll och biblioteksverksamheten har inkommit. En sammanställning har gjorts
av de synpunkter som berör lokaliseringen.
Samtliga nämnder har nu erbjudits att lämna synpunkter på lokaliseringsfrågan
beträffande nytt stadsbibliotek. Synpunkterna ska ha inkommit till
kulturförvaltningen senast den 1 oktober 2007.
Kulturförvaltningen kommer inte att lämna något förslag till yttrande eftersom
förvaltningschefen är projektledare för projektet nytt stadsbibliotek.
Arbetsutskottet beslöt på sammanträdet den 18 september att femklövern och Soch V-gruppen lämnar generella synpunkter på lokaliseringsutredningen.
Ordförande redogör för hur styrgruppen kommer att fortsätta sitt arbete efter det
att nämndernas synpunkter inkommit.
Femklövern har på sitt gruppmöte formulerat en skrivelse som förslag till svar på
remissen. Skrivelsen delas ut.
Kulturnämnden diskuterar skrivelsen och kommer fram till att nämnden kan stå
bakom denna skrivelse efter några kompletteringar.
Ordförande Jan Lennartsson och vice ordförande Birgitta Möller undertecknar
skrivelsen.
Kulturnämnden beslutar
att

ställa sig bakom skrivelsen efter överenskomna kompletteringar, samt

att ordförande och vice ordförande undertecknar skrivelsen.
____________

25 september 2007
Kommunfullmäktige

10

2007. 76.860

§ 76
Motion om nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Bo Löfgren har i motion föreslagit att igångsätta planeringen och ett kommunalt
övertagande av Hattholmen/Oljehamnen för ett nytt kulturhus i Karlskrona.
Arbetet med ett nytt stadsbibliotek påbörjades under 2006 genom att
kommunstyrelsen tillsatte en styrgrupp och att särskilda investeringsmedel
avsattes för planeringsarbetet. Styrgruppen har under 2007 antagit en vision om
placeringen av ett nytt bibliotek samt pekat ut fem möjliga platser på Trossö och
Pottholmen. Under våren och sommaren har dessa platser presenterats genom en
fördjupad medborgardialog och är under pågående remiss till samtliga nämnder.
Visionen lägger stor vikt vid ökad tillgänglighet och en placering central i staden.
Hattholmen/Oljehamnen anses inte uppfylla dessa kriterier.
Med hänvisning till det pågående utredningsarbetet och processen kring ett nytt
stadsbibliotek är inte i dagsläget Hattholmen aktuell för bibliotek/kulturhus.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att

motionen lämnas utan bifall, samt

att

motionen härmed anses besvarad.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
___________

25 september 2007
Törnströmska gymnasiet - Estetiska programmet

11

2007.47.805

§ 77
Ansökan om bidrag avseende hyra av konserthusteatern – Estetiska
programmet.
Törnströmska gymasiet – Estetiska programmet, inkom den 29 augusti 2007 med
en ansökan om bidrag för att täcka kostnaderna för hyra av konserthusteatern i
samband med musikaluppförande av The Wiz den 12 april 2008.
Kulturchef Ivar Wenster informerar att man kommuninternt inte subventionerar
hyreskostnader för Konserthusteatern eller Sparresalen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan om bidrag till hyreskostnader för Konserthusteatern.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
____________

25 september 2007
2007.97.805

§ 78
Sammanträdestider för kulturnämnd och arbetsutskott 2008
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för
kulturnämnden samt arbetsutskottet för 2008.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2008.
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
____________
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25 september 2007
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§ 79
Information om kulturförvaltningens lokalbehov 2008-2015
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om förvaltningens lokalbehov fram till
år 2015. En översyn måste ses över ett långt perspektiv.
Ivar informerar om avtalsperioder, yta samt för- och nackdelar med lokalerna för
Kulturskolan, stadsbiblioteket, filialbiblioteken, konsthallen, Konserthusteatern
samt Sparresalen.
En ny utredning om filialbiblioteken är på gång.
Kulturnämnden kommer att diskutera denna fråga på strategidagen den 30 oktober.
Ordförande tackar för informationen.
_______

25 september 2007

§ 80
Delegationsärende
Ärende
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port,
Karlskrona kommun
__________

Delegat
Ivar Wenster
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§ 81
Anmälningsärende
Länsstyrelsen; Avslag av ansökan om byggnadsminnesförklaring av pressbyråkiosk
placerad i Wämöparken på del av fastigheten Karlskrona 5:2,
Karlskrona kommun
____________

25 september 2007

§ 82
Avtackning
Ordförande och övriga ledamöter i nämnden tackar Eva Karlsson för tiden som
sekreterare i Kulturnämnden. Ordförande överlämnar paket och blommor och
önskar lycka till i det nya arbetet som nämndsekreterare i barn- och ungdomsnämnden.
Eva tackar för uppvaktningen.
____________
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§ 83
Övrigt
Strategimöte
Den 30 oktober har kulturnämnden strategimöte hela dagen, med avbrott för
kulturnämndens sammanträde kl. 13.30.
Under dagen kommer bland annat kulturnämndens verksamhet och mål att
diskuteras.
Inbjudan med tid och plats samt program kommer att skickas ut separat.
Tack
Kulturnämnden har erhållit ett tackkort från Jazzikarlskrona där man framför ett
stort varmt tack för uppvaktningen i samband med föreningens 25års jubileum.
___________

17

30 oktober 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 oktober 2007
§ 84

Budgetuppföljning september 2007

§ 85

Ny konsthall

§ 86

Förutsättningar Öppna Sinnet

§ 87

Delegationsärende

§ 88

Anmälningsärende

§ 89

Övrigt

1

30 oktober 2007
Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
tisdagen den 30 oktober 2007 klockan 9.00 – 10.20
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Möller (s)
Sophia Ljungberg (m)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)
Rickard Jomshof (sd)
tjg ersättare Adam Davidsson (m)
Åke Stridh (s)
Tom Olsson (m)

Närvarande ersättare

Lars Karlsson (c)
Jan Erik Jansson (s)

Anmält förhinder

Nicole Carlbäck (fp)
Johanna Larsson (s)

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Annika Eklund, chef allmänkultur

sekreterare

Therese Heiderup

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 2 oktober 2007 kl 11.45
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Therese Heiderup
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Justerande

……………………………………..
Ulf Hansson

2

30 oktober 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 oktober 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Therese Heiderup
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30 oktober 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

2006.59.041

§ 84
Budgetuppföljning september 2007
Ingela Svensson, ekonom, går igenom budgetuppföljningen. Förvaltningen har
tidigare förvarnat om att risk finns för ett större underskott under 2007 och
sparprogram beslutades vid februari- och septembersammanträdena. Nämnden har
beslutat om en utbetalning till studieförbundet SISU som innebär en merkostnad
på 75 tkr mot tidigare beräkningar. Dessutom är plusjobbarna inte längre fullt
finansierade vilket genererar ett underskott på ca 150 tkr. Det stora frågetecknet
förutom de poster som tidigare behandlats är bibliotekets personalsituation,
särskilt när det gäller semestervikarier. Kostnaden för dessa uppgår till ca 150 tkr.
Tillsammans uppgår dessa poster till 375 tkr. Förhandlingar, vars utgång ännu är
osäker, pågår med annan förvaltning om täckandet av vissa kostnader för
skolbibliotek på 200 tkr.
I samband med delårsbokslutet begärde kulturnämnden att den planerade
utökningen av budgeten fr o m 2008 för ny konsthall skulle utbetalas med
halvårseffekt 250 tkr redan 2007. Kulturnämnden begärde även att få föra över
delar av kostnaden för utköp av en anställd till nästa år, motsvarande 275 tkr.
Kommunstyrelsen avslog båda punkterna. Sammantaget uppgår dessa negativa
poster till 1 100 tkr.
Ett sparprogram antogs vid sammanträdet i september på motsvarande 500 tkr.
Bedömningen är att flertalet av dessa besparingar ska kunna genomföras och
underskottet skulle då kunna stanna på ca 500-700 tkr. Förvaltningen har
dessutom ett uppdrag av nämndsordföranden att hitta ytterligare besparingar.
En mer noggrann uppföljning görs efter oktober månads utgång då det också är
möjligt att göra en bättre bedömning huruvida beslutade besparingar håller.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 30 september 2007
med helårsprognos

att

uppdra åt förvaltningen att minimera underskottet mot 2007 års budget.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
___________

30 oktober 2007
Tekniska förvaltningen
Akten

5

2007.115.282

§ 85
Ny konsthall
Ordföranden informerar inledningsvis om planerna för ny konsthall och lämnar
över ordet till Annika Eklund, chef för allmänkulturen, samt kulturchef Ivar
Wenster, vilka bidrar med ytterligare information. I samband med försäljning av
Båtsmanskasernen flyttades kulturenhetens verksamhet till källarlokal på
Rådhusgatan 6. Tekniska förvaltningen påbörjade då projektering inför
ombyggnad, med mål att öppna verksamheten under våren 2008. Dock blev
ombyggnaden mer omfattande och dyrare än det från början var planerat. En
diskussion inleddes med fastighetsägarna Mikael Blomqvist och Gunilla
Möllerström gällande en mer ändamålsenlig lokal, den före detta biografen och
nöjeslokalen, på Borgmästaregatan. Diskussionen har lett fram till en
överenskommelse innebärande att kulturförvaltningen ska hyra lokalerna till ett
motsvarande belopp som tidigare har framräknats gällande lokalen på
Rådhusgatan 6. Ett kontrakt ska upprättas på 10 år.
Den varsamma ombyggnaden kommer att skapa en multifunktionslokal i ett
mellanformat. Karlskronaborna kommer att erbjudas en utmärkt plats för
upplevelser för stora som små. Exempelvis kan barnteater dagtid varvas med
musik på kvällarna. Utställningsdelen kan avskärmas och bli opåverkad av det
som sker kvällstid. Balkongen runt salongsdelen kommer att bli en vacker plats
för Langemarks bilder ur donationen. Det kommer att arbetas fram ett förslag till
avgifter för uthyrningsverksamhet i lokalen liknande det som finns för övriga
kulturlokaler idag.
Sammanträdet ajourneras i tio minuter.
Ordföranden ska tillsätta en politisk styrgrupp för rapportering till nämnden
angående den nya konsthallen. Ledamöter ska beredas möjlighet till studiebesök i
de nya lokalerna.
Yrkande
Birgitta Möller (s) yrkar på bordläggning av ärendet.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Birgitta Möllers
yrkande om bordläggning och ordföranden finner att kulturnämnden antar
förvaltningens förslag.

30 oktober 2007
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Kulturförvaltningen beslutar således
att

ta tillbaka ansökan om investering gällande ombyggnad av Rådhusgatan 6
för utställningsverksamhet.

att

säga upp kontraktet för lokaler på Rådhusgatan 6 från och med den
31 oktober 2007.

att skriva kontrakt för nyttjande av lokal på Borgmästaregatan.
___________

30 oktober 2007
Akten

7

2007.114.805

§ 86
Förutsättningar Öppna Sinnet
Under 2007 har extra kulturbidrag för arrangemang, under rubriken Öppna sinnet,
fördelats av kulturnämnden i två omgångar. Annika Eklund, chef för allmänkulturen, informerar allmänt om bidragsarbetet och bedömer att satsningen på
extra marknadsföring och branding har fallit väl ut.
Arbetsutskottet föreslår att under 2008 fördela Öppna sinnets kulturbidrag vid ett
tillfälle, vilket förläggs till slutet av februari. Sista ansökningsdag föreslås till den
15 januari. Arbetsutskottet föreslår ett förbehåll om att kunna reservera ett mindre
belopp av kulturbidraget för eventuell utdelning under senare del av 2008.
En ny kommitté för år 2008 utses. Kulturnämnden föreslår att utse följande
ledamöter:
Ordinarie ledamöter
Jan Lennartsson (m)
Ulf Lundh (c)
Birgitta Möller (s)
Ulf Hansson (v)

Ersättare
Jimmy Petersson (s)
Rickard Jomshof (sd)

Kulturnämnden beslutar
att
att

godkänna arbetsutskottets förslag till förutsättningar för Öppna Sinnet 2008

utse föreslagna ledamöter och ersättare enligt ovan till kommittén för
Öppna Sinnet 2008.
___________

30 oktober 2007

§ 87
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m fl,
Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Fäjö 1:75, Lyckeby,
Karlskrona kommun
___________

Ivar Wenster

8

30 oktober 2007
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§ 88
Anmälningsärende
KF § 135 Svar på motion angående biljettkiosken i Vämöparken
KF § 142 Svar på medborgarförslag att utlysa arkitekturtävling för nybyggnation
av nytt stadsbibliotek.
___________

30 oktober 2007
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§ 89
Övrigt
Styrgruppens arbete
Ordföranden informerar om arbetet i styrgruppen för nytt stadsbibliotek. Då
Handelshamnen och Stortorget inte längre finns med som alternativ i
lokaliseringsfrågan av nytt bibliotek, avvaktas nu beslutet om Gasverkstomten.
Därtill kommer de två mest intressanta förslagen att beaktas ur ett
innehållsperspektiv till grund för arkitektur och fysisk planering, vilket påverkar
kraven på tomt och lokalisering. Förslag till byggstart är 2010.
___________

6 december 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 6 december 2007
§ 90

Budgetuppföljning oktober 2007

§ 91

Ny konsthall – Investeringsbehov av lokal för kultur- och utställningsverksamhet

§ 92

Ny konsthall – Val av ledamöter till referensgrupp

§ 93

Ny konsthall – Underlag och samordning av uthyrningstaxor

§ 94

Förslag till kompetensutvecklingspolicy

§ 95

Information om Blekinge Museums magasinbyggnation

§ 96

Delegationsärende

§ 97

Anmälningsärende

§ 98

Övrigt

1

6 december 2007
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 6 december 2007 klockan 8.00 – 8.45

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (m) ordförande
Birgitta Möller (s) vice ordförande
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)

Tjänstgörande ersättare

Åke Stridh (s)
Jan Erik Jansson (s)
Lars Karlsson (c)

Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (kd)

Tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Annika Eklund, chef allmänkultur

Sekreterare

Therese Heiderup

Lämnat återbud
Ledamöter

Jimmy Petersson (s)
Johanna Larsson (s)

Justering
Justerare

Birgitta Möller (s)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 11 december 2007 kl 15.15

Justerade paragrafer

§§ 90 – 98

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Birgitta Möller

2

6 december 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 14 december 2007
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Therese Heiderup

3

6 december 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

2006.59.041

§ 90
Budgetuppföljning oktober 2007
Kulturchefen föredrar budgetuppföljningen. Sammanfattningsvis uppgår resultatet
per den 31 oktober 2007 till +1 505 tkr att jämföra med budgeterat resultat för
samma period, +1 405 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat med 347 tkr.
Förvaltningen har tidigare förvarnat om att risk finns för ett större underskott
under 2007 och ett sparprogram beslutades vid februarisammanträdet och
ytterligare åtgärder beslutades i augusti. Arbetet med detta fortskrider.
Kulturförvaltningen har infört inköpsstopp, liksom flertalet andra förvaltningar.
I likhet med vad som beskrivits i senaste uppföljningen är prognosen ett negativt
resultat på mellan 500 och 700 tkr. Storleken är beroende på om en uppgörelse
kan nås med Barn- och ungdomsförvaltningen och om inköpsstoppet ger effekt.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per 2007-10-31 med helårsprognos

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
______________

6 december 2007
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Akten

5

2007.121.286

§ 91
Ny Konsthall – Investeringsbehov av lokal för kultur- och
utställningsverksamhet
Då Rådhusgatan 6 (O’Learys) inte längre är aktuell som ny konsthall begär
kulturförvaltningen att få disponera en del av de investeringsmedel som tidigare
avsatts för dess ombyggnad, för att istället investera i inventarier till den nya
lokalen på Borgmästaregatan 6 (Kino/Stoltz).
Uppskattningsvis kommer följande behövas för att möjliggöra verksamhet i
lokalen:
Lös inredning
– stolar och bord till konferens och publik för 200 pers

250 000 kr

Lösningar för arrangemang
– akustikplattor, scenbygge och dylikt

300 000 kr

Teknik, ljud och ljus/spotlights

300 000 kr

Övrig inredning
– barnverkstad, personal, shop, infoskåp med mera
– kärror, stegar, hjälpmedel, förvaring, garderob

250 000 kr
100 000 kr
Summa: 1 200 000 kr

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

hos kommunstyrelsen begära att 1,2 Mkr omdisponeras från tidigare avsatt
investeringsutrymme för ny konsthall.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_____________

6 december 2007
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§ 92
Ny Konsthall – Val av ledamöter till referensgrupp
Konsthallens referensgrupp föreslås bestå av fem ledamöter, tre från den
borgerliga gruppen samt två från oppositionen. Därutöver väljs en ersättare från
varje grupp. Följande ledamöter föreslås:
Ordinarie ledamöter
Jan Lennartsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Ulf Lund (c)
Birgitta Möller (s)
Åke Stridh (s)

Ersättare
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Hansson (v)

Kulturnämnden beslutar
att

utse föreslagna ledamöter och ersättare enligt ovan till konsthallens
referensgrupp.
___________

6 december 2007

§ 93
Ny Konsthall – Underlag och samordning av uthyrningstaxor
Kulturförvaltningens målsättning är att samordna konserthusteaterns- och
konsthallens taxor för uthyrningsverksamhet, så att de båda enheterna
kompletterar varandra. Ordförande föreslår att underlag till uthyrningstaxor
granskas av konsthallens referensgrupp, för beslut om taxor på nämndens
decembersammanträde.
Kulturnämnden beslutar
att

återremittera ärendet till konsthallens referensgrupp för beslut under
nämndens decembersammanträde.
____________

7

6 december 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

2007.107.027

§ 94
Förslag till kompetensutvecklingspolicy
Personalenheten reviderar befintliga policies och kompletterar med policies för de
områden där sådana saknas. Kompetensutvecklingspolicy har inte funnits tidigare.
Kulturnämnden ombeds därför ge synpunkter och yttrande på föreslagen
kompetensutvecklingspolicy, till kommunledningsförvaltningen senast den 30
november 2007.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att godkänna förslaget till
kompetensutvecklingspolicy.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna förslaget till kompetensutvecklingspolicy.
____________

6 december 2007

§ 95
Information om Blekinge Museums magasinbyggnation
Kulturchef Ivar Wenster informerar kort om kulturförvaltningens roll i
magasinbyggnationen.
__________

9

6 december 2007

§ 96
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende

Delegat

AU-beslut:
Nytt gatunamn och nya kvartersnamn på Norra Ringö

KN:s AU

AU-beslut:
Namngivning av plats i centrala Karlskrona

KN:s AU

Detaljplan för del av Västra Nättraby 10:3 m fl,
Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
___________

10

6 december 2007
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§ 97
Redovisning av anmälningsärende
Regeringen, kulturdepartementet:
Framställan om utökning och fastställande av skyddsföreskrifter för det statliga
byggnadsminnet Kungsholms fort, Karlskrona kommun
Utveckling av världsarvet – Synpunkter från ideella föreningar
Kulturnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden.
___________

6 december 2007

12

§ 98
Övrigt
Informationsärende
2007.119.880
Det har inkommit en motion från Richard Jomshof (sd) med rubriken ” – låt
biblioteken fungera som demokratiska oaser”. Svar på motionen kommer upp till
beslut under våren 2008.
___________

18 december 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 december 2007
§ 99

Information om kulturpris, kulturstipendium samt världsarvsstipendium 2007

§ 100

Budgetuppföljning november 2007

§ 101

Motion Karlskronas kulturutveckling

§ 102

Uthyrningstaxor för Konserthuset och Skandia

§ 103

Medieplan för biblioteken i Karlskrona

§ 104

Mål för kulturnämnden inför budgetåret 2008

§ 105

Delegationsärende

§ 106

Övrigt

1

18 december 2007
Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 18 december 2007 klockan 13.30 – 15.40.

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Möller (s)
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)
Richard Jomshof (sd)

ordförande
vice ordförande

närvarande §§ 7-10

Tom Olsson (m)
Åke Stridh (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Lars Karlsson (c)
Johannes Chen (kd)
Johanna Larsson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Lena Dehlin, personalsekreterare
Annika Eklund, chef allmänkultur

Sekreterare

Therese Heiderup

Justering
Justerare

Birgitta Möller (s)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndagen den 7 januari 2008 kl 13.15

Justerade paragrafer

§§ 99 – 106

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Birgitta Möller

2

18 december 2007

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 8 januari 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Therese Heiderup

3

18 december 2007
Akten

4

2007.45.867
2007.7.867
2007.111.867
§ 99
Information om kulturpris, kulturstipendium samt
världsarvsstipendium 2007
Kulturnämndens arbetsutskott har beslutat om tilldelningen av kulturstipendium,
kulturpris och världsarvsstipendium. Chefen för allmänkulturen och kulturchefen
presenterar urvalet av nominerade stipendiater samt kulturpristagare.
Detta år delas nio världsarvsstipendier ut med fortbildning som huvudsakligt
syfte, där sju av stipendierna går till barn och ungas skolarbete med världsarvet.
Övriga två stipendier har fokus på turistnäring och varvsfrågor. Huvudstipendiet
utdelas för stort engagemang och ihärdigt arbete för att utveckla Karlskrona som
stark turistdestination. Vardera stipendiesumma är 10 000 kr alternativt 15 000 kr.
Kulturstipendiet är ett utbildnings- och arbetsstipendium som delas ut inom konst,
design, litteratur, musik, dans och drama. Stipendiaten ska vara född, uppväxt
eller ha annan anknytning till Karlskrona och stipendiet ska användas till arbete
eller studier inom sökt område, dock ej till att ge ut bok eller manus.
Detta år delas stipendium ut till fem personer på vardera 10 000 eller 15 000
kronor.
Kulturpriset är på 20 000 kr och tillkännagivande och utdelning av kulturpris och
världsarvsstipendium sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20
december 2007. Under en ceremoni samma kväll i Konserthusteatern delas
stipendierna ut och kulturpristagaren presenteras.
Kulturnämnden godkänner redogörelsen.
___________

18 december 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

5

2006.59.041

§ 100
Budgetuppföljning november 2007
Kulturchefen föredrar budgetuppföljningen. Förvaltningen har tidigare förvarnat om
att risk finns för ett underskott under 2007 i storleksordningen 500 tkr till 700 tkr
och det beslutades om sparprogram vid februari- och septembersammanträdena. De
stora posterna i underskottet är utköp av en anställd ca 275 tkr, hyra för tidigare
planerad konsthall 250 tkr samt bortfall i finansieringen av plusjobbarna 150 tkr.
Förhandlingar pågår med annan förvaltning om täckning av vissa kostnader för
skolbibliotek på 200 tkr, vars utgång ännu är osäker. Förutsatt att ovanstående
poster utfaller i positiv riktning samt att personalen tar julsemester i samma
utsträckning som föregående år, kvarstår tidigare prognos om ett underskott i
storleksordningen 500 tkr till 700 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 30 november 2007
med helårsprognos, samt

att

uppdra åt förvaltningen att minimera underskottet mot 2007 års budget.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_____________

18 december 2007
Kommunfullmäktige
Akten

6

2005.106.800

§ 101
Motion: Strategi för Karlskronas kulturutveckling – kulturprogram och en
process för ett nytt kulturhus
Västerpartiet yrkar i en motion att det är betydelsefullt att Karlskrona kommun får
ett genomarbetat och förankrat kulturprogram som bas för kultur- och
stadsmiljösatsningar i framtiden. I motionen efterfrågas att allmänhet och
föreningsliv ska få ge synpunkter på ett förslag till program innan det antas och att
det bör innehålla en analysdel, jämförbara underlag från andra kommuner samt
möjligheter och framtidsinriktning.
Motionen har inte besvarats tidigare i avvaktan på förstudien till ett nytt
stadsbibliotek. Kulturförvaltningen presenterar ett svar på motionen med
anledning av bland annat följande tre faktorer:
§
§
§

de kulturplaner som är under framtagning med hjälp av analysbegreppet
”Cultural planning”
ett nytt stadsmiljöprogram som presenteras under år 2008
med perspektivet att ett nytt stadsbibliotek är nyckeln till Karlskronas
utveckling som kreativ och kunskapsorienterad kommun.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att

tillsätta ett aktivt forum för utveckling av de kreativa näringarna i
Karlskrona, baserat på modellen med ”Cultural planning”, samt

att

uppdra till styrgruppen för nytt stadsbibliotek att utarbeta en strategi för
bättre samverkan mellan ett nytt bibliotek och en rikare stadsmiljö.

Då utveckling av kreativa näringar ingår som del i kulturnämndens arbete med
nya verksamhetsmål föreslår ordförande att omformulera den första att-satsen till
att lyda enligt följande:
att

det i kulturnämndens arbete med målformuleringar även ingår att verka för
ett aktivt forum för utveckling av de kreativa näringarna i Karlskrona,
baserat på modellen med ”Cultural planning”

Kulturnämnden lämnar bifall till förslaget.

18 december 2007
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Forts § 101
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

att

det i kulturnämndens arbete med målformuleringar även ingår att verka för
ett aktivt forum för utveckling av de kreativa näringarna i Karlskrona,
baserat på modellen med ”Cultural planning”, samt

uppdra till styrgruppen för nytt stadsbibliotek att utarbeta en strategi för
bättre samverkan mellan ett nytt bibliotek och en rikare stadsmiljö.
___________

18 december 2007
Kommunfullmäktige
Akten

8

2007.139.406

§ 102
Uthyrningstaxor för Konserthuset och Skandia
Efter återremiss till referensgruppen för konsthallen Skandia är nu
Konserthusteaterns och Skandias taxor för uthyrningsverksamhet justerade så att
de båda enheterna kompletterar varandra. Målsättningen är att lokal ska väljas
utefter behov.
Ordförande föreslår kulturnämnden besluta att godkänna förslag på taxor enligt
följande sammanställning:
TAXA 2008

Hyra upp till 4 timmar
Standard

Sparresalen

Ideella

Hyra heldag 4-8 timmar
Standard

Ideella

3 500 kr

1 750 kr

6 000 kr

3 000 kr

Salong med scenframträdande eller konferens

3 500 kr

1 750 kr

6 000 kr

3 000 kr

Salong med scen vid repetition

1 500 kr

750 kr

3 000 kr

1 500 kr

Balkong

1 200 kr

600 kr

1 500 kr

750 kr

Salong med scenframträdande eller konferens

8 000 kr

3 000 kr

15 000 kr

6 000 kr

Salong med scen vid repetition

3 500 kr

1 500 kr

6 500 kr

2 500 kr

Foajé vid konferenser och föredrag

2 800 kr

1 500 kr

4 000 kr

2 500 kr

Foajé med kommersiellt syfte

3 800 kr

1 500 kr

6 000 kr

2 500 kr

Konsthall

(kl 7-24, efter 24 taxa enl ök)

Konserthusteater

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag på taxor enligt sammanställning.
___________

18 december 2007
Akten

9

2007.140.880

§ 103
Medieplan för biblioteken i Karlskrona
Kulturchefen presenterar den medieplan som framtagits för internt bruk på
biblioteken i Karlskrona. Medieplanen revideras årligen och ingår som bilaga till
biblioteksplanen. Biblioteksplanen är i sin tur tänkt att vara ett redskap för
politiker och tjänstemän för att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga
biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till
utveckling.
Medieplanen underlättar vid inköp av medier utifrån kompetens hos anställd,
önskemål om inköp från medborgare och är ett hjälpmedel för att hålla
mediebeståndet intakt. Faktorer som påverkar mediets cirkulationstal är bland
annat dess utlånings- och återlämningstid, gallringssystem samt att Karlskronas
bibliotek har ett länsomfattande ansvar för medieförsörjning till länets övriga
bibliotek.
Kulturnämnden tackar för informationen.
____________

18 december 2007
Akten

10

2007.88.041

§ 104
Mål för kulturnämnden inför budgetåret 2008
Kulturchefen presenterar förslag till nämndens verksamhetsmål i enlighet med
god ekonomisk hushållning inför budgetåret 2008. Verksamhetsmålen ska ses
som ett arbetsdokument och revideras vid behov under året.
Det första målet är att öka kontakten med de som står i kö till sitt förstahandsval
genom att erbjuda alternativ undervisning till dess att plats finns på förstahandsvalet. På så vis får eleven chans att lära känna utbudet närmare och utveckla sitt
intresse genom aktivitet. Det andra målet är att nå en upplevd god kvalitet inom
verksamheterna Folkbibliotek och Kulturskolan.
Den tredje målsättningen är att använda jämförelsetal som arbetsredskap inom
biblioteken, och kriterierna för dessa tal tas fram i samarbete mellan
folkbiblioteken i Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad och Växjö
(KKKHV). Arbetet är ett led i ett stort benchmarketingprogram.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att anta följande mål i enlighet med
god ekonomisk hushållning:
att

minska gruppen barn och ungdomar som väntar på plats till Kulturskolan
med 10 procentenheter årligen, genom förberedande undervisning/
verksamhet.

att

genom årliga uppföljningar mäta att minst 75 % av besökarna och eleverna
har en god upplevd kvalitet

att

medverka i samarbetet inom KKKHV * för utarbetandet av jämförelsetal för
folkbiblioteken.

Kulturnämnden beslutar att anta föreslagna mål.
Reservation
Åke Stridh (s) reserverar sig mot beslutet.
___________

*

KKKHV avser Kalmar, Karlskrona, Kristianstad, Halmstad och Växjö.

18 december 2007

§ 105
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende

Delegat

AU-beslut: Redovisning av medarbetarenkät 2007

KN: s AU

AU-beslut: Kulturstipendier/kulturpris/världsarvsstipendier

KN: s AU

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________
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§ 106
Övrigt
Allmän information
Ordförande informerar om arbetet i styrgruppen för det nya biblioteket.
Den 18 januari 2008 hålls en strategidag för att närmare granska kvarvarande
platser för biblioteksbyggnationen, och beslut väntas tas i kommunfullmäktige
under våren.
Tack för det gångna året
Ordförande avslutar mötet med att minnas året som ett spännande kulturår och
konsthallen Skandia som invigs i maj 2008 kommer att öppna upp för en ännu
bredare arena av aktiviteter och utbud.
Ordförande framför tack till all personal i kulturförvaltningen och ger beröm för
engagerat och väl utfört arbete. Ordförande tackar nämnden för dess nivå av
mycket debatt och skratt, och för ett gott samarbete med vice ordförande. Vice
ordförande instämmer och tackar för bra kommunikation. Alla önskas god jul och
gott nytt år.
__________

