17 januari 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 7 december 2010

§1

Ordföranden hälsar den nya kulturnämnden välkommen

§2

Val av kulturnämndens arbetsutskott

§3

Val av arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål 2011-2014

§4

Val av kommitté för Öppna Sinnet

1

17 januari 2011

Plats och tid

Lokal Ellida, Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 b
Den 17 januari 2011 kl. 14.30-15.10

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Ulf Lundh (C)
Tom Olsson (M)
Magnus Pagels (S)
Eva Magnevall (S)
Anders Persson (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)
Eva Runesson (C)

José Espinoza (MP)
Kitty Ekman-Ehn (S)
Daniel Risberg (S)
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

17 januari 2011

Justering
Protokollsjusterare

Birgitta Möller (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 17 januari 2010

Justerade paragrafer

§§ 1-3

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Birgitta Möller
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 18 januari 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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17 januari 2011
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§1
Kulturnämnden hälsas välkommen
Ordföranden hälsar alla, både gamla och nya ledamöter, välkomna till mandatperiodens första
kulturnämndssammanträde.
Han ser fram emot ett 4-årigt positivt samarbete med kulturen för Karlskronabornas bästa.
__________

17 januari 2011

§2
Val av kulturnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden beslutar
att till att ingå i kulturnämndens arbetsutskott välja
Ordinarie

Ersättare

Jan Lennartsson (M)ordförande
Sophia Ahlin (M)
Ulf Lundh (C)

Tom Olsson (M)
Joakim Bengtsson (M)
Eva Runesson (C)

Birgitta Möller (S)vice ordförande
Anders Persson (S)

Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)
Magnus Pagels (S)
Ersättare kallas in inom respektive partigrupp
_________
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17 januari 2011

§3
Val av arbetsgrupp till att utarbeta mål för kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
att arbetsgrupp väljs på kulturnämndens sammanträde den 25 januari 2011

__________

6

17 januari 2011

§4
Val av kommitté för Öppna Sinnet.
Kulturnämnden beslutar
att till att ingå i kommitté för Öppna Sinnet välja
Ordinarie
Jan Lennartsson (M) ordförande
Nicole Carlbäck (FP)
Tom Olsson (M)

Ersättare

Birgitta Möller (S)
Anders Persson

Kitty Ekman –Ehn

__________

Joakim Bengtsson (M)

7

25 januari 2011

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 januari 2011

§ 5 Presentation av kulturnämndens ledamöter
§ 6 Ekonomisk lägesrapport
§ 7 Internbudget 2011
§ 8 Äskande utökad investeringsram för inköp av självbetjäningsautomater till
biblioteksfilialerna i Jämjö, Lyckeby och Rödeby
§ 9 Utredning angående kortande av köer till Kulturskolan
§ 10 Yttrande över skrivelse angående att upplåtande av kommunala lokaler skulle strida mot
konkurrenslagstiftningen.
§ 11 Yttrande över anslagsäskande för ombyggnad av Blekinge Museum
§ 12 Val av arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål UTGÅR
§ 13 Informationsärenden
§ 14 Delegeringsärenden
§ 15 Anmälningsärenden
§ 16 Övrigt

25 januari 2011

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Sekreterare

2

Läsesällskapets Bibliothek, Amiralitetstorget 27,
den 25 januari kl 14.30-

Jan Lennartsson (M), ordförande
Sophia Ahlin (M)
Ulf Lundh (C)
Tom Olsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Magnus Pagels (S)
Anders Persson (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)
Kitty Ekman-Ehn (S)
Daniel Risberg (S)

Joakim Bengtsson (M)
Eva Runesson (C)
Dan Lunkvist (S)
Rose-Marie Larsson (SD)
Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Peter O Ekberg, kulturskolechefen
Eva Wernersson, bibliotekschef
Maria Holmqvist, kulturpedagog

Lisbeth Johansson

§ 13 15.00 15.30-15-50

25 januari 2011

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Hansson (V)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen den 1 februari 2010

Justerade paragrafer

§§ 5-16

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Ulf Hansson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 februari 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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25 januari 2011

4

§5
Presentation
Kulturnämndens ledamöter och tjänstemän presenterar sig och berättar lite kort om sig själva
och sin bakgrund.
Ordföranden hälsar alla välkomna och ser fram emot ett givande samarbete under den
kommande mandatperioden.
__________

25 januari 2011
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§6
Ekonomisk lägesrapport
Kulturförvaltningens ansvarige ekonom redogör för det ekonomiska läget inför 2010 års
bokslut.
I slutet av året har tillkommit utgifter som inte kunnat förutses innan varför bokslutet inte
ser lika bara ut som tidigare. Bland annat:
 Semesterlöneskulden har ökat med 28 % sedan 2009. Detta innebär ca 300 000
kronor.
 Världsarvet har inte fått de intäkter som varit budgeterade.
 Kostnaderna för skolteater/skolmusik har blivit högre än förväntat.
 Kulturnämnden har inte fått full kompensation för Kulturskolans flyttkostnader
Allt sammanräknat ger ett underskott på 590 000 kronor.
Dock har inte de exakta budgetramarna för 2010 fastställts ännu.
Utförligare information kommer att lämnas på kulturnämndens sammanträde den 1 mars
2011-01-26
__________

25 januari 2011
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§7
Internbudget 2011
Kulturförvaltningens ekonom redogör för förslag till internbudget 2011.
Kulturnämnden står inför flera stora förändringar kommande år. I 2011 års internbudget
kulturnämnden valt att fokusera på tre områden:
 Minskning av kulturskolans köer
 Påbörja arbetet enligt antagen biblioteksplan
 Fokusera arbetet med marknadsföring av kulturförvaltningens samtliga verksamheter.
Budgetramen för 2011 är 51 000 006 kronor.
2011 års budgetram föreslås fördelas mellan förvaltningens budgetansvariga.
Det ankommer sedan på den budgetansvarige att utarbeta en detaljerad internbudget för
respektive ansvarsområde och därmed vidta de åtgärder som krävs för att anpassa
verksamheten till givna ramar. Om detta kräver åtgärder som måste beslutas av
kulturnämnden, ska detta anmälas till nämnden senast till februarisammanträdet (1 mars).
Kulturförvaltningens ekonom redogör för fördelningen av 2011 års budgetram
Budgeten har en reserv på 1 % som inte är intecknad vid årets början.
Kulturnämnden förutsätter att man liksom tidigare år får kompensation i särskilt ordning
för den uppräkning som kommer att ske av bidraget till Blekinge Museum.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att anta föreliggande internbudget för år 2011.
2. att ge uppdrag till kulturförvaltningen att utföra tekniska justeringar av internbudgeten
2011.
3. att ge bibliotekschefen i uppdrag att föreslå åtgärder för att minska kostnaderna för
biblioteksverksamheten med 175 000 kr och redovisa dessa tillsammans med
konsekvensbeskrivningar senast den 1 mars 2011.

25 januari 2011
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Fortsättning § 7 Internbudget 2011

Ander Persson (S) yrkar återremiss på att-saterna 1 och 2
Kulturnämnden beslutar
1. att återremittera att- satserna 1 och 2
2. att bifalla att-sats 3 med tillägget att revidera den tidigare gjorda filialanalysen samt
infoga denna i utredningen
Ordföranden uppmanar nämndens ledamöter att ta siffrorna i 2011 års internbudget på
största allvar. Han påpekar att en reserv på 1 % plus täckning av 2010 års underskott
innebär en besparing i 2011 års budget med ca 1 000 000 kronor.
Det är viktigt att alla möjligheter till besparingar undersöks. För att alla nämndens
ledamöter ska ha full insyn i diskussionerna kommer 1 ledamot från (V) och 1 från (SD) att
adjungeras till arbetsutskottets sammanträde den 15 februari 2011.
__________

25 januari 2011

Kommunstyrelsen
Akten

8

KN 2011.9.880

§8
Äskande utökad investeringsram för inköp av självbetjäningsautomater till
biblioteksfilialerna i Jämjö, Lyckeby och Rödeby.
Kulturchefen och bibliotekschefen föredrar ärendet.
I samband med det pågående arbetet med arbetsmiljöförbättrande åtgärder på
stadsbiblioteket har investerats i nya självbetjäningsautomater för in- och utlåning.
Erfarenheterna av denna satsning är mycket goda och nu vill biblioteksverksamheten gå
vidare och göra motsvarande satsning på de större biblioteksfilialerna i Rödeby, Lyckeby
och Jämjö. Detta skulle även öka servicen och integriteten för låntagarna avsevärt.
Med ledning av de offerter som kom in i samband med inköpet av motsvarande utrustning
till stadsbiblioteket beräknas kostnaden per enhet till 80 000 kronor. Totalkostnaden blir då
240 000 kronor. Denna summa kan inte rymmas inom ordinarie investeringsram för
kulturnämndens verksamheter. Den kapitalkostnad som uppstår i och med denna
investering antas kunna täckas inom ordinarie driftsbudget, då kapitalkostnaderna för
historiska investeringar sjunker.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
1.att hos kommunstyrelsen hemställa om utökad investeringsram för år 2011 med 240 000
kr för att täcka kostnaden för inköp av självbetjäningsautomater till biblioteken i Rödeby,
Lyckeby och Jämjö.
2. att kapitalkostnaden för denna investering ska täckas inom biblioteksverksamhetens
ordinarie anslag
Ärendet diskuteras.
Sophia Ahlin (M), Ulf Lundh (C), Kitty Ekman-Ehn (S), Anders Persson (S) yttrar sig.
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att tillföra kulturnämnden en utökad investeringsram för år 2011 med 240 000 kr för att
täcka kostnaden för inköp av självbetjäningsautomater till biblioteken i Rödeby, Lyckeby
och Jämjö.
2. att kapitalkostnaden för denna investering ska täckas inom biblioteksverksamhetens
ordinarie anslag
___________

25 januari 2011

Kommunstyrelsen
Akten

9

KN 2011.7.860

§9
Utredning angående kortande av köer till Kulturskolan
På kulturnämndens sammanträde den 19 oktober 2010 gavs kulturchefen och
kulturskolechefen i uppdrag att utreda orsaker och ge förslag till lösningar på problemet
med långa köer till Kulturskolan.
Kulturskolechefen redogör för det rådande förhållandet på Kulturskolan med lärare som
arbetar fullt och en kö på 700 barn och ungdomar som vill ta del av Kulturskolans
undervisning. Han ser ett tydligt samband mellan antal lärare och antalet i kö.
Han har jämfört 9 kommuner i närområdet och konstaterar att Karlskrona har flest elever
per lärare samtidigt som antalet i kö är näst störst.
Han understryker vikten av att tidigt börja med konstnärliga uttrycksmedel. Om man
tvingas vänta i flera år så kommer man i de flesta fall att tappa intresset och aldrig påbörja
något utövande. Kulturskolechefen påpekar att Kulturskolan är en viktig resurs i samhället
både ur ett sociopolitiskt, ekonomiskt och genusrelaterat perspektiv. Dessutom ökar den
service och utbud för kommunens invånare och bidrar till att skapa ett mångsidigt och rikt
kulturliv.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att från och med 2012 års budget tillföra kulturnämndens budget 500 000 kronor för
tillskapande av 1 tjänst som lärare på Kulturskolan
2. att från och med 2013 års budget tillföra ytterligare 500 000 kronor för tillskapande av
ytterligare 1 tjänst som lärare på Kulturskolan
Ärendet diskuteras. Bruno Carlsson (SD), Ulf Lundh (C), Kitty Ekman-Ehn (S) och Sophia
Ahlin (M) yttrar sig.
Ordföranden understryker vikten av att inventera alla möjligheter för att kunna bereda fler
elever plats på Kulturskolan. Utöver fler lärartjänster behövs alla andra möjligheter, som
kan vidtas inom befintlig budgetram, undersökas.

25 januari 2011
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Fortsättning § 9 Utredning angående kortande av köer till Kulturskolan
Anders Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen besluta
1. att från och med 2012 års budget tillföra kulturnämndens budget 500 000 kronor för
tillskapande av 1 tjänst som lärare på Kulturskolan
2. att från och med 2013 års budget tillföra ytterligare 500 000 kronor för tillskapande av
ytterligare 1 tjänst som lärare på Kulturskolan
___________

25 januari 2011

Kommunstyrelsens ordförande
Akten

11

KN 2010.48.805

§ 10
Yttrande över skrivelse angående att upplåtande av kommunala lokaler till
föreningslivet skulle strida mot konkurrenslagstiftning.
Kulturchefen redogör för ärendet.
Fråga från organisationen Värna Välfärd har ställts till kulturförvaltningen avseende om
upplåtande av Konsthallen till Karlskrona konstförening strider mot rådande
konkurrenslagstiftning. Kulturchefen har svarat frågeställaren, vilken då har vänt sig till
kommunstyrelsens ordförande för svar på sin fråga.
Karlskrona konstförening har under 100 år samlat människor omkring konst på olika sätt.
I överenskommelse med Karlskrona kommun genomför föreningen 2 utställningar per år
vilka bokas i samråd med kulturförvaltningen för att få variation avseende
konstnärer/grupper av konstnärer, olika genrer, ålder kön.
Konstföreningen står för alla omkringarrangemang, allt praktiskt arbete samt arvodering av
konstnärerna.
Det finns många föreningar i en kommen som har tillgång till offentligt finansierade lokaler
till subventionerat pris.
Kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsens ordförande avge svar på frågan samt lämna utdrag, med relevans
till frågeställningen, ur rapporten ”Bild och Form 2009” Kulturen i siffror 2010:5 utgiven
av Statens Kulturråd.
__________

25 januari 2011

Kommunstyrelsen
Akten

12

KN 2010.131.875

§ 11.
Yttrande över anslagsäskande för ombyggnad av Blekinge Museum
Kulturchefen redogör för ärendet.
Blekinge Museum har inkommit ett yrkande om investering gällande om- och tillbyggnad i
kvarteret Wachtmeister.
Man ställer också frågan om, i händelse av bifall på yrkandet, kommunen som en av
huvudmännen inom sin organisation kan ansvara för projektering.
Planen är att etappvis genomföra en om- och tillbyggnad av befintliga lokaler.
Etapp 1. Ombyggnad av nuvarande utställningslokal till restaurang, och viss ombyggnad av
nuvarande entré, shop och reception.
Etapp 2. Ombyggnad av nuvarande mellandel i utställningshall med utökade utställnings
ytor samt bibliotek och en inglasning av en gång in mot gården för ökad tillgänglighet.
Kostnaden för detta är svårt att uppskatta. Utökad hyra för huvudmännen på ca 1 – 1,5
miljoner per år är en försiktig bedömning.
Detta skulle kunna innebära att Karlskrona kommun, som en av huvudmännen, ska bidra
med ca 750-950 tkr extra i bidrag per år från och med 2012.
En av Karlskrona kommuns sakkunniga håller för närvarande på med en genomgång av
den föreslagna kalkylen.
Bruna Carlsson (SD) och Tom Olsson (M) yttrar sig
Ordföranden föreslår att kulturchefen träffar Landstinget, i egenskap av stiftare, och
Blekinge Museum för att klarlägga kommunens åtaganden i framtiden och redigera
yttrandet utifrån det mötet. Kommunens analys av budgetkalkylen biläggs yttrandet.
Anders Persson (S) yrkar bifall till ordförandens förslag.
Kulturnämnden beslutar
att yttrande, reviderat utifrån samtal med Landstinget och Blekinge Museum, tillsammans
med samhällsbyggnadsförvaltningens kalkylanalys, lämnas till kommunstyrelsen
__________

25 januari 2011

§ 12
Val av arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål
Ärendet bordläggs till kulturnämndens sammanträde den 1 mars 2011.
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25 januari 2011
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§ 13
Informationsärenden
Ung demokrati
Maria Holmqvist, kulturpedagog informerar om arbetet med Ung demokrati, projekt som
syftar till större medverkan och inflytande för unga medborgare.
Bakgrunden till projektet var att Sveriges regering ville att Ungdomsstyrelsen skulle stötta
kommunerna i det ungdomspolitiska arbetet.
Det togs fram ett enkätmaterial Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) som alla
kommuner ska delta i. Våren 2009 genomfördes den i Karlskrona.
Resultatet visade att ungdomar i stort sett är nöjda med sin skola och sin fritid, men att man
vill ha mer inflytande.
Föra att svara upp mot önskemålen finns en Ung demokratigrupp som arbetar med
framtagande av handlingsplaner för respektive förvaltning i Karlskrona kommun.
Kulturpedagogen lämnar förslag till handlingsplan för barn- och ungdomsarbetet i
kulturförvaltningen.
Ordföranden tackar för informationen
Läsesällskapets Bibliothek 20 år
Kulturchefen informerar om att 2011 fyller Läsesällskapets Bibliothek 20 år. För att
högtidlighålla detta planeras en utställning med bla föremål av Åke Axelsson i lokal i
Vattenborgen.
Kulturchefen återkommer med vidare information längre fram.
Ordföranden tackar för informationen
Kulturchefen informerar om att det föreligger ett utredningsuppdrag om att slå samman
kulturförvaltningen med idrott- och fritidsförvaltningen.
Resultat ska vara redovisat vid halvårsskiftet 2011.
Ordföranden tackar för informationen
__________

25 januari 2011

§ 14
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Ramdala, Mormors stugas väg

Ärendena läggs till handlingarna
__________
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25 januari 2011

§ 15
Anmälningsärenden
KF 101125 § 174 Kommunala val
KN 2010.159.102
KF 101125 § 179 Fastställelse av kommunens skattesats och vissa avgifter för år 2011
KN 2010.158.041
KF 101125 §177 Regler för ersättare
KN. 2010.160.102
KF 101125 § 178 Riktlinjer för attest
KN 2010.161.002
KF 101215 § 191 Budget 2011
KN 2011.1.041
KF 101215 § 194 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010 för kommunens samlade
verksamheter
Kulturförvaltningens samverkansgrupps protokoll
Ärendena läggs till handlingarna
__________
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25 januari 2011
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§ 16
Övrigt
Ordföranden föreslår att nämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att ta fram förslag på
åtgärder för att bereda fler elever plats i Kulturskolan inom befintlig budgetram.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram förslag till åtgärder för att bereda fler elever
plats på Kulturskolan

Ulf Lundh (C) uttrycker sin glädje över att det är en synnerligen väl sammansatt
kulturnämnd med personer med mycket spridd bakgrund och kompetens.
Bruno Carlsson (SD) ger kulturchefen en eloge för väl utförda och utredningar.
__________

1 mars 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 1 mars 2011

§ 17

Dagens sammanträde

§ 18

Bokslut med personalbokslut 2010

§ 19

Internbudget 2011

§ 20

Intern kontrollplan 2010, uppföljning

§ 21

Intern kontrollplan 2011

§ 22

Avskrivning kundfordran

§ 23

Yttrande över medborgarförslag angående att skapa bibliotek i fd. fängelset,
Hvita Briggen

§ 24

Beslut om status som ideell kulturförening, Hamboringen

§ 25

val av representanter till Kommunala handikapprådet

§ 26

Val av arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål

§ 27

Delegeringsärenden

§ 28

Informationsärenden

§ 29

Övrigt

1

1 mars 2011

Plats och tid

Stadsbibliotekets hörsal, Borgmästaregatan Karlskrona,
tisdagen den 1 mars 2011 klockan 11.00-

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Nicole Carlbäck (FP) §§ 11-18 kl. 12.15-17.30
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Magnus Pagels (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande Ersättare

Joakim Bengtsson

Övriga närvarande
Ersättare

§§ 5-11 kl. 11.00-17.30

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Kitty Ekman-Ehn (S)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva-Britt Norrman, personalspecialist
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Eva Wernersson, bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Karin Sågerås, utvecklingsledare

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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1 mars 2011
Justering

Protokollsjusterare

Magnus Pagels (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen 8 mars 2011.

Justerade paragrafer

§§ 17-29

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Magnus Pagels
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 9 mars 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

1 mars 2011

§ 17
Praktiskt omkring dagens sammanträde
Kulturchefen redogör för dagens sammanträde.
Dagen inleds med ett regelrätt nämndssammanträde.
Därefter företas en rundvandring i de olika enheterna som sorterar under kulturnämndens
ansvarsområde. Konsthallen/Salongen, Kulturskolan med avslutning på Konserthuset.
På varje enhet kommer man att få en kort presentation av verksamheten och en
rundvandring.
__________

4

1 mars 2011

Kommunstyrelsen
Akten

KN.2011.27.041

§ 18
Bokslut med personalbokslut 2010
Kulturförvaltningens controller redogör för posterna i kulturnämndens årsbokslut
2010.
Kulturnämndens verksamhet uppvisar ett underskott på 650 tkr för år 2010.
Ungefär hälften av årets underskott är hänförligt till en osedvanligt stor ökning av
semesterlöneskulden. Denna ökning har varit mycket svår att förutspå under
löpande år, och innebär att förväntade besparingar på grund av vakanta tjänster till
stor del uteblivit.
Kulturnämnden har inte fått full kompensation för kostnaderna i samband med
Kulturskolan flytt
Orsakerna som ligger bakom de olika verksamheternas utfall beskrivs.
Personalspecialisten redogör för personalnyckeltalen. Talen för
kulturförvaltningens personal ser fortsatt mycket bra ut och ligger bättre än
kommunen i sin helhet.
Kulturförvaltningen har relativt höga sysselsättningsgrader, antalet sjukdagar
sjunker och frisknärvaron är fortsatt hög.
Ordföranden understryker att han inte är nöjd med att resultatet avviker i så hög
grad mot vad som är förväntat och att avvikelser dyker upp så sent på året att det
inte går att göra något åt dem.
Ordföranden informerar om att det uppdragits åt kulturchefen att formulera en
uppmaning till uppstramning av alla ekonomiska transaktioner/
överenskommelser/avtal, som kan påverka kulturnämndens budget, för att inte
behöva hamna i situationer där kostnaderna blir högre än förväntat.
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Forts § 18, Bokslut med personalbokslut 2010
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna årsbokslutet och personalbokslutet för år 2010
2. att hos kommunstyrelsen begära att 419 000 kr av kulturnämndens negativa
resultat inte ska föras över till kommande budgetår, av skäl som angivits ovan
3. att hos kommunstyrelsen begära att få föra över 42 000 kr av de ej utnyttjade
investeringsmedlen avseende inköp av in-/utlåningsautomater för att användas för
inköp automat till filialbiblioteket i Nättraby. Bilaga med redogörelse för behovet
och nytta av självbetjäningsautomater bifogas begäran.
4. att hos kommunstyrelsen begära en utökning av 2010 års investeringsram med
120 000 kr för att täcka investeringskostnaderna i samband med kulturskolans flytt.
Bilaga med kommentar från kulturförvaltningen avseende behovet av investeringar i
samband med flytten till kv Psilander bifogas begäran.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KN.2011.25.041

§ 19
Internbudget 2011
Förslaget till beslut om kulturnämndens internbudget 2011 återremitterades på
kulturnämndens sammanträde den 25 januari.
Kulturchefen redogör för orsaken till minskning av bidrag till kulturföreningar på
20 000 kronor. Anledningen är att ett administrativt samarbete med Marinens
Musikkår har inletts och bekostas av sänkt bidrag till marinens Musikkår med
20 000 kronor. Övriga föreningars bidrag är oförändrade.
Kulturnämnden står inför flera stora förändringar kommande år. I 2011 års internbudget
kulturnämnden valt att fokusera på tre områden:
 Minskning av kulturskolans köer
 Påbörja arbetet enligt antagen biblioteksplan
 Fokusera arbetet med marknadsföring av kulturförvaltningens samtliga
verksamheter.
Budgetramen för 2011 är 51 000 006 kronor.
2011 års budgetram föreslås fördelas mellan förvaltningens budgetansvariga.
Det ankommer sedan på den budgetansvarige att utarbeta en detaljerad internbudget
för respektive ansvarsområde och därmed vidta de åtgärder som krävs för att
anpassa verksamheten till givna ramar.
Kulturförvaltningens controller redogör för fördelningen av 2011 års budgetram
Budgeten har en reserv på 1 % som inte är intecknad vid årets början.
Kulturnämnden förutsätter att man liksom tidigare år får kompensation i särskilt
ordning för den uppräkning som kommer att ske av bidraget till Blekinge Museum.
Sophia Ahlin (M) yrkar att biblioteket inte kan behöva leva upp till formuleringen i
kommunfullmäktiges beslut om budget, den 15 december 2010 om budget 2011,
”antalet lån av böcker/media ska öka” och ”antalet låntagare ska öka”. Fullmäktige
har tidigare fastslagit att medel går före mål.
Birgitta Möller (S) svarar att kulturnämnden inte kan häva ett beslut av
kommunfullmäktige och att nämnderna har att leva upp till, av kommunfullmäktige,
fattade beslut.
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Forts § 19, Internbudget 2011
Kulturförvaltningen beslutar
1. att anta föreliggande internbudget för år 2011.
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att utföra tekniska justeringar av internbudgeten
2011.
Femklövern reserverar sig mot att biblioteken ska uppfylla målen om ökade
utlåningar av böcker/media och om ökat antal låntagare med motiveringen att medel
ska gå före mål, vilket är fastslaget av kommunfullmäktige.
____________
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Kommunstyrelsen
Akten

KN.2010.24.042

§ 20
Intern kontrollplan 2010, uppföljning
Kulturförvaltningens controller redogör för uppföljningen av kulturförvaltningens
interna kontrollplan 2010.
Kulturnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 24 februari 2010 en intern
kontrollplan för kulturförvaltningen. Kontrollplanen upptog tre olika
kontrollmoment, nämligen:


arkivering



inventarieförteckning/konst



delegationsordning

Nedan redovisas utförda kontrollmoment och vad som framkommit samt eventuella
förslag till förändringar som kontroller föranleder:
Arkivering:
Förvaltningens arkivredogörare ska årligen lämna in en redogörelse över
förvaltningens arkiverade handlingar till kommunarkivarien. Denna redogörelse ska
lämnas in före den 15 februari. Detta är gjort i rätt tid och kommunarkivarien har
inte haft några anmärkningar mot hur kulturförvaltningen hanterar sitt arkiv.
Slutsats: Kulturförvaltningens arkiv uppfyller de krav som ställs i lagar och
författningar, varför inga ytterligare åtgärder behövs.
Inventarieförteckning/konst:
Kulturförvaltningen ansvarar för inköp, vård, tillsyn och registrering av kommunens
konst. För detta tar man ut en avgift av övriga förvaltningar i kommunen. Den konst
som inte för tillfället är utplacerad i kommunens olika verksamheter förvaras hos
kulturenheten. All utplacering av konstverk sköts av personal från kulturenheten.
Ansvaret för att hålla inventarieförteckningen över kommunens konst aktuell ligger
på kultursekreteraren. En genomgång av rutinerna för detta arbete har gjorts.
Slutsats: Rutinerna för hantering av kommunens konst är tillförlitliga och några
ändringar av dessa är inte nödvändiga.
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Forts § 20 Intern kontrollplan 2010, uppföljning
Delegationsordning:
Den nu gällande delegationsordningen för kulturnämndens område fastställdes av
nämnden den 24 februari 2010 (§13). Inför detta beslut gjordes en uppdatering av
delegationsordningen så att denna stämmer överens med nu gällande regler och
föreskrifter inom kommunen. Ekonomen har gjort en översyn av
delegationsordningen och gjort följande reflektioner.
Sedan delegationsordningen skrevs har tjänsten som enhetschef för allmänkulturen
dragits in. Arbetsuppgifterna har fördelats mellan förvaltningschefen och ett antal
befattningshavare på kulturenheten och staben. Vidare har kommunfullmäktige
antagit nya riktlinjer för attest, som behandlar vissa delar som finns i
delegationsordningen. De nya riktlinjerna innebär dock inget behov av ändring av
delegationsordningen. Delegationsordningen uppfyller de krav som kan ställas i
övrigt.
Slutsats: En översyn av delegationsordningen bör ske med anledning av
indragningen av tjänsten som enhetschef för allmänkulturen, så att den stämmer
överens med vad som gäller i verkligheten. I beslutet från den 24 februari står: ”att
inför nästa mandatperiod se över delegering av beviljande av bidrag och
planärenden, för bland annat världsarvet, känsliga områden”. Denna översyn bör
göras samtidigt.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för år 2010.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KN.2011.33.042

§ 21
Intern kontrollplan 2011
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-05-28 § 103 ska varje nämnd i februari
fatta beslut om en intern kontrollplan. Resultatet av kontrollen ska redovisas från
nämndsnivå i samband med årsbokslutet.
Intern kontroll definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål:


ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Kontrollmoment

Frekvens

Kontrollansvarig

Rapporttid

Rapport till

Upphandlingar

1 gång

Ekonom

1 december

Förvaltningschef

Upplevd kvalitet/
kulturskolan

1 gång

Kulturskolechef

1 december

Förvaltningschef/

Upplevd kvalitet/

1 gång

Kulturnämnden
Bibliotekschef

1 december

Biblioteken

Kulturnämnden beslutar
att anta föreslagen interna kontrollplan för år 2011
_________

Förvaltningschef/
Kulturnämnd
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§ 22
Avskrivning kundfordran

Kulturförvaltningen föreslår att nedanstående kundfordran avskrives:
Kundnr:

Kund:

Falturanr:

Belopp:

60867

Fortifikationsverket

401877

50 000:-

Fakturan avser: ”Slutförande och iordningsställande av Besökscentrum Världsarvet
2009 enligt överenskommelse med K-G Svensson”
Fakturan är nedskriven med 50 % i bokslutet 2010 som osäker fordran eftersom den
är mer än sex månader gammal.
Kostnaden för avskrivningen ska belasta ansvar 60201600 Världsarvssamordnare
under innevarande budgetår.
Förvaltningschefen har delegation på avskrivning av kundfordringar upp till ett
basbelopp, eftersom denna fordran överstiger detta belopp ska beslut fattas av
kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutar
att avskriva kundfordran på Fortifikationsverket med 50 000 kronor
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KN.2010.5.880

§ 23
Yttrande över medborgarförslag angående att skapa bibliotek i före detta
fängelset, Hvita Briggen
Medborgarförslag har inkommit till kulturnämnden gällande att kommunen bör
förvärva ”Vita Briggen” och bygga om, med bland annat en inglasad tillbyggnad
väster ut i 3 våningar, för att skapa ett nytt bibliotek.
Tanken är intressant men idén är inte så lätt att genomföra då byggnaden ej har
några förutsättningar att, till rimligt kostnad, kunna göras om till en modern publik
byggnad.
Dessutom är det av fullmäktige beslutat att placering av ett nytt bibliotek ska
lokaliseras till Kungsplan i första hand. Detta är inlagt i kommunens översiktsplan
som är det mest tongivande dokumentet för kommunens utveckling en lång tid
framöver.
Kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat
_________
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Sökanden
Akten

KN.2010.153.805

§ 24
Beslut om status som ideell kulturförening, Hamboringen
Till kulturförvaltningen har inkommit ansökan från Hamboringen om status som ideell
kulturförening.
Kulturnämnden diskuterar ärendet och ställer sig positiva till ansökan
Kulturnämnden beslutar
att bifalla Hamboringens ansökan om status som ideell kulturförening
_____________
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15

Handikappförvaltningen

§ 25
Val av representanter till Kommunala handikapprådet
Kulturnämnden har 1 ordinarie och 1 suppleantplats i Karlskona kommuns Kommunala
handikappråd.
Kulturnämnden beslutar
att till Kommunala handikapprådet utse
ordinarie Nicole Carlbäck (FP), suppleant Daniel Risberg (S)
__________

1 mars 2011

§ 26
Val av arbetsgrupp för utarbetandet av kulturnämndens mål
Kulturnämnden beslutar
Att till arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål utse
Ordinarie
Sophia Ahlin (M), sammankallande
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)
Ersättare
Eva Runesson (C)
Dan Lundkvist (S)
Ulf Hansson (V)
Rose-Marie Larsson (SD)
Också ersättarna kallas till sammanträdena.
__________
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§ 27
Redovisning av delegeringsärenden

Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nya vägnamn i Torhamns församling, Kustvägen KN.2011.14.246
 Nya vägnamn i Torhamns församling KN.2011.246
__________
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§ 28
Informationsärenden
Kö till Kulturskolan
Kulturnämndens arbetsutskott beslutade den 15 februari 2011 att punkten ”Kö till
Kulturskolan” ska tas upp på varje sammanträde för att fortlöpande lämna
information om hur arbetet fortskrider.
Styrgrupp för nytt stadsbibliotek
Ordföranden informerar om att ärendet angående återskapande av en styrgrupp för
nytt Stadsbibliotek kommer upp på kommunstyrelsen den 5 april. Han uppmanar
ledamöterna att ta del i arbetet i sina respektive partigrupper för att skapa en positiv
syn på det fortsatta arbetet för ett nytt Stadsbibliotek.
__________
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§ 29
Övrigt
Ny tid för kulturnämndens arbetsutskott
Ordföranden informerar om att dag för mars månads arbetsutskott är flyttat från den
15 mars till den 14 mars kl. 15.00.
Samverkansavtal om Besökscentrum för världsarvet
Anders Persson (S) efterfrågar beslut om samverkansavtal med Karlskrona
Stadsförsamling avseende Besökscentrum. Han betonar att avtalet ska vara klart den 1
april.
Världsarvskoordinatorn meddelar att ärendet kommer upp på kulturnämndens
sammanträde den 22 mars.
UKM
Kitty Ekman-Ehn (S) riktar kritik till att UKM, Ung kultur möts, upplevs som kraftigt
minskat. Hon påtalar att det faktum att evenemanget är flyttat från Konserthuset till
Sparresalen är en av orsakerna.
Kulturchefen svarar att det är för sent att ändra planeringen för årets festival, men att
den ska utvärderas och utifrån det ta ett nytt grepp om UKM inför framtiden.
Presentation av utvecklingsledare.
I kulturförvaltningen har anställts en utvecklingsledare, Karin Sågerås.
Karin presenterar sig och berättar om sin bakgrund och om hur hon ser på sitt
uppdrag och möjligheter att utveckla kulturförvaltningens verksamheter.
Karin ser fram emot att börja arbeta konkret med utvecklingsfrågorna efter att under
en period ha varit runt i förvaltningen och lyssnat och lärt.
Hon kommer att fungera flexibelt och över samtliga enheter i kulturförvaltningen.
Ordföranden tackar för presentationen, hälsar Karin välkommen och önskar lycka till
i fortsättningen.
__________
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 mars 2011
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Övrigt

1

22 mars 2011

Plats och tid

Läsesällskapets Bibliothek, Amiralitetstorget 27,
22 mars 2011 klockan 13.30-16.15

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Tom Olsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande Ersättare

Joakim Bengtsson (M)
Kitty Ekman-Ehn (S)
Daniel Risberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Dan Lundqvist (S)
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Eva Wernersson, bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Karin Sågerås, utvecklingsledare

Övriga

Lolita Persson, Region Blekinge § 37
Jessica Creutzer, Region Blekinge § 37

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Protokollsjusterare

Tom Olsson (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen 8 mars 2011.

Justerade paragrafer

§§ 30-38

2

tisdagen den

22 mars 2011

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Tom Olsson
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 mars 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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Kommunstyrelsen
Akten

4

KN.2011.25.041

§ 30
Budgetuppföljning per den 28 februari 2011
Kulturförvaltningens controller redogör för budgetuppföljningen per den 28 februari
2011.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Kulturnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 51,4 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2011-02-28 uppgår till 8,3 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså -+/- 0 jämfört med
periodbudget per den sista februari.
Budget
Periodbudget Utfall
Avvikelse
Nämnd
-422
-61
-81
-21
Allmänkultur
-4 467
-743
-730
+13
Bibliotek
-21 286
-3 926
-3 956
-31
Kulturskola
-9 303
-2 050
-1 970
+80
Kulturlokaler
-4 129
-856
-880
-25
Förvaltningsgemensamt
-10 536
-520
-645
-125
Världsarv
-1 000
-148
-59
+89
Reserv
-510
0
0
0
Räntenetto
225
38
27
-11
Summa
-51 428
-8 266
-8 296
-30
Eftersom kulturnämnden fattade beslut om 2011 års internbudget först den 2011-03-01
är vissa delar av internbudgeten endast utlagd preliminärt.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

22 mars 2011

5

Forts § 16 Budgetuppföljning per den 28 februari 2011
Det finns i dagsläget inget som tyder på att kulturnämndens olika verksamheter inte
skulle kunna bedrivas inom givna ramar.
Kulturchefen har fått i uppdrag att formulera en uppmaning till uppstramning av alla
ekonomiska transaktioner/överenskommelser/avtal, som kan påverka kulturnämndens
budget, för att inte behöva hamna i situationer där kostnaderna blir högre än förväntat.
Alla avtal med externa parter ska vara skriftliga och ett förslag till standardavtal är
under framtagande.
Kulturnämnden har i 2011 års internbudget avsatt en reserv för oförutsett på 1 % av
nettobudgeten. Denna reserv är inte intecknad alls för några kända utgifter utan ska vara
en verklig buffert för kommande kostnadsökningar.
Det finns några förutsättningar som är värda att beröra:





Prognosen förutsätter att alla verksamhetsansvariga följer given budgetram
och i god tid anpassar sina respektive verksamheter till de givna ekonomiska
förutsättningarna.
Prognosen förutsätter att de besparingsförslag som bibliotekschefen tagit fram
för att klara sitt sparbeting på 175 000 kr, som finns i internbudgeten får
avsedd effekt. Det finns i dagsläget ingen anledning att befara att så inte blir
fallet.
En stor del av föregående års underskott berodde på en oväntat stor ökning av
semesterlöneskulden för kulturförvaltningens personal. Det är i dagsläget
omöjligt att förutse hur semesterlöneskulden kommer att utvecklas
innevarande år.

Kulturnämnden beslutar
att godkänna den ekonomiska uppföljningen per den 28 februari 2011
__________

22 mars 2011

Kommunfullmäktige
Akten

6

KN 2011.23.861

§ 31
Yttrande över medborgarförslag angående skapandet av en utomhusscen på Tjurkö
I ett förslag till kommunen föreslås att det nedlagda stenbrottet på Tjurkö ska göras i
ordning för att kunna erbjudas som scen för artister främst inom musikgenren då det är
naturligt fin akustik.
Idén är god. Det har på andra håll i Sverige genomförts liknande projekt med gott
resultat.
Det har också genom åren hållits en del konserter i nämnda stenbrott.
Ett sådant här projekt är förenat med stora kostnader för att kunna möta de krav som
idag ställs från artister och arrangörer.
Den typen av finansiering finns det tyvärr inte utrymme för i kulturnämndens budget
för tillfället.
Att projektet skulle påbörjas som ett lokalt, ideellt projekt på lång sikt, och under tiden
hitta lämplig och nödvändig finansiering, skulle kunna vara en möjlig väg.

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat
__________

22 mars 2011
Kommunstyrelsen
Akten

7

KN.2011.50.106

§ 32
Samverkansavtal avseende Besökscentrum för världsarvet
Världsarvssamordnaren redogör för ärendet.
I december 2008 inleddes en diskussion mellan Svenska kyrkan Karlskrona och
Karlskrona kommun om möjligheten av att nyttja Trefaldighetskyrkan som ett
besökscentrum för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Från januari 2009 har
samverkan skett genom kontinuerliga möten i en beslutande grupp bestående av
representanter för Karlskrona kommun och för Svenska kyrkan Karlskrona samt för
Länsstyrelsen i Blekinge. Denna samverkan har resulterat i att Trefaldighetskyrkan har
kunnat användas som ett besökscentrum för Örlogsstaden Karlskrona under 2009 och
2010. Samverkan mellan de båda parterna avser att fortsätta, och för att formalisera
detta har ett avtal tagits fram av tjänstemän från Kulturförvaltningen, Karlskrona
kommun i dialog med kanslichef Per Gustafsson, Svenska kyrkan Karlskrona, och
avtalet har granskats i den beslutande gruppen.
Vid kyrkonämndens sammanträde 110217 behandlades samverkansavtalet. Avtalet
godkändes av kyrkonämnden.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår justeringar avseende arvoden och avseende
beslut inför ändringar i avtalstexten.
Dokumentet har justerats avseende dessa båda punkter.
Kulturnämnden föreslår justering i texten avseende styrgruppens rätt att kalla två
utomstående ledamöter till lydelse ” vid behov adjungera två personer som kan biträda
styrgruppen”
Kulturnämnden beslutar
1.att efter föreslagna justeringar godkänna upprättat samverkansavtal mellan
Stadsförsamlingen och Karlskrona kommun
2. att kulturnämndens ordförande undertecknar samverkansavtalet
____________

22 mars 2011
Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

KN.2011.47.046

§ 33
Årsredovisning 2010 av Kenneth Strängs minnesfond
Kenneth Sträng var en omtyckt och respekterad musiklärare vid dåvarande
Musikskolan. Efter hans alltför tidiga bortgång 1992 togs initiativ att starta en stiftelse
med uppgift att dela ut stipendier till begåvade musikungdomar.
Stipendiet delades ut första gången våren 1996.




Elev som vill söka stipendium skall:
vara elev vid Kulturskolan och ha gjort särskilda framsteg
i sittmusicerande
vara bosatt och mantalsskriven i Karlskrona
efter ansökan vara beredd att vid särskilt tillfälle spela inför en stipendiejury.

Juryn består av:
 Kulturskolans chef
 Två musiklärare från Kulturskolan
 En musiklärare från Estetiska programmet
 En av kommunens kyrkomusiker
 En representant för Länsmusiken
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.
Stipendiat 2010 var Samuel Dyke, oboe.
Stipendiaten visade prov på ett moget, väl utvecklat, musicerande samt präglades av
musikalitet och uttrycksfullhet.
Stipendiesumman var 15.000 kronor.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna 2010 års redovisning av Kenneth Strängs minnesfond
___________

22 mars 2011
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§ 34
Redovisning av besparingsförslag 2011 för biblioteken
Bibliotekschefen fick på kulturnämndens sammanträde den 25 januari 2011 att föreslå
åtgärder för att minska sina kostnader med 175 000 kronor 2011.
Bibliotekschefen redogör för förslag till besparingar inom biblioteksverksamheten.
En besparing år 2011 på 175 tkr görs genom att avsluta en trygghetsanställning och
fördela ut denne persons arbetsuppgifter på ordinarie personal. Under året är fem
personer anställda på barnledighetsvikariat. De lämnar ett visst löneutrymme eftersom
de är nyutexaminerade och har lägre lön än ordinarie personal.
Genom att stänga Torhamns och Kungsmarkens bibliotek under tre månader i sommar
kan ett vikariat vakantsättas på halvtid under den tiden.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen av planerade besparingar 2011 inom
biblioteksverksamheten

_________

22 mars 2011

§ 35
Redovisning av delegeringsärenden

Beslut fattade av arbetsutskottet
 Ändrat vägnamn i Jämjö, Duverumsvägen
 Nya kvarters- och vägnamn i Västra Gärde
 Nytt vägnamn på Senoren, Tyras väg
 Byte av vägnamn i norra Ramdala, Lunnaholm
Kulturnämnden godkänner redovisningen
__________
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22 mars 2011

§ 36
Redovisning av anmälningsärenden


Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp

Kulturnämnden godkänner redovisningen
_________

11

22 mars 2011
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§ 37
Informationsärenden
Kö till Kulturskolan
Kulturskolechefen redogör för det aktuella läget gällande kö till Kulturskolan.
Mätningen av elevernas nöjdhetsgrad redovisas. Den visar att 79 % av de elever som har
svarat är nöjda
Ordföranden tackar för redogörelsen.
Regional kulturplan
Lolita Persson och Jessica Creutzer, Region Blekinge, informerar om att det håller på att
tas fram en regional kulturplan enligt kultursamverkansmodellen i Blekinge.
Bakgrunden är riksdagens beslutat hösten 2010 en ny modell för fördelning av statliga
kulturpengar. I blekinge kommer kulturpengarna att fördelas enligt denna modell från och
med 2012.
Kulturnämnden informeras om
 Syfte
 Lokala perspektivet
 Innehåll
 Verksamhetsområden
 Organisation
 Genomförande
Remisstiden för planen är juni- 15 augusti 2011. Regionstyrelsen fattar beslut om
antagande av kulturplanen den 12 oktober 2011 för att sedan vara Kulturrådet tillhanda den
5 november 2011.
Ordföranden tackar Lolita Persson och Jessica Creutzer för informationen
Öppna Sinnet 2011
Kulturchefen redogör för fördelningen av årets Öppna Sinnet-pengar. De som får ta del av
pengarna har varit presenterade i media och på Karlskrona kommuns hemsida.
UKM- festivalen
Kulturchefen rapporterar från årets UKM-festival. Årets festivaldeltagare höll
förvånansvärt hög klass.
Karlskrona konstförenings 100-årsjubileum
Ordföranden rapporterar om att han deltagit vid Karlskrona konstförenings 100-årsfirande
och uppvaktat med en penninggåva.
_____________

22 mars 2011
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§ 38
Övrigt
Kulturchefen informerar om att kulturförvaltningen har övertagit ansvaret för evenemanget
Viva! Karlskrona.
Joakim Bengtsson (M) föreslår att de som har erhållit pengar från Öppna Sinnet uppmanas
att delta i Viva!
Bruno Carlsson (SD) informerar om att biblioteket i Nättraby har uppmärksammats i SR:s
”Kulturkvarten”
Kulturnämnden kommer överens om att, till konferensen ”Folkbildning- realitet eller bara
besvärjelse” den 30 mars, skicka Eva Runesson (C), Sophia Ahlin (M), Anders Persson (S),
Daniel Risberg (S) och Bruno Carlsson (SD)
Eva Runesson (C) informerade om att teatern ”David” som Regionteatern gav i
Strömsbergs skola drog fullt hus.
Tom Olsson (M) påminner om att det vid flera tillfällen tidigare diskuterats en utvärdering
av bidragen till studieförbunden.
Då det inte finns utrymme just nu för att utreda detta hänförs frågan till ett senare tillfälle.
__________

24 maj 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 maj 2011

§ 39

Personal– och arbetsmiljöfrågor

§ 40

Delårsbokslut med personalnyckeltal per den 30 april 2011

§ 41

Kommentarer från SKTF och DIK angående besparingsförslag inom
biblioteksverksamheten

§ 42

Revisionens frågor avseende bokslut 2010

§ 43

Yttrande över medborgarförslag gällande biblioteksbyggnad samt
ungdomsbibliotek

§ 44

Struktur biblioteksfilialer

§ 45

Konstförsäljning i samband med utställningar i Konsthallen

§ 46

Delegeringsärenden

§ 47

Anmälningsärenden

§ 48

Informationsärenden

§ 49

Övrigt

1

24 maj 2011

Plats och tid

2

Läsesällskapets Bibliothek, Amiralitetstorget 27,
tisdagen den 24 maj 2011 klockan 13.30-16.00

Beslutande

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Magnus Pagels (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)
Dan Lundqvist (S)
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Eva- Britt Norrman, personalspecialist § 39-40 kl. 13.30- 14.00
Lena Johansson, världsarvskoordinator §§ 48-49 kl. 14.40- 16.00

Övriga

Katarina Möller, SKTF
Anette Johansson, Länsstyrelsen

Sekreterare

Lisbeth Johansson

§§ 39-41 kl 13.30-14.00
§ 48 kl. 14.40- 15.00

24 maj 2011

Justering

Protokollsjusterare

Eva Magnevall (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 30 maj 2011.

Justerade paragrafer

§§ 39-49

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Eva Magnevall
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 maj 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

24 maj 2011

§ 39
Personal- och arbetsmiljöfrågor
SKTF har meddelat att de kommer att hävda sin närvarorätt enligt
Kommunallagen och närvara vid nämndssammanträdena i Karlskrona kommun.
Enligt Kommunallagen har fackliga organisationer rätt att närvara vid
nämndsmöten i sådana frågor som rör förhållandet arbetstagare-arbetsgivare.
Facklig företrädare har rätt att yttra sig och att delta i överläggningar.
På kulturnämndens föredragningslista kommer punkten personal- och
arbetsmiljöärenden att finnas som första punkt. Övriga ärenden som uppfyller
kriterierna för närvarorätt enligt Kommunallagen kommer att finnas direkt efter
denna punkten.
SKTF:s representant i kulturnämnden är Katarina Möller som arbetar på
Stadsbiblioteket som taltidningsredaktör.
Ordföranden hälsar Katarina välkommen.
Katarina ger en kort presentation av sig själv och lämnar arbetsmiljöverkets
broschyr ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor” till ledamöterna.
__________
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24 maj 2011
Kommunfullmäktige
Akten
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KN 2011.25.041

§ 40
Delårsbokslut med personalnyckeltal per den 30 april 2011
Kulturförvaltningens controller redogör för delårsbokslutet.
Nettoanslag

Kulturnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 51,7 Mkr.
Ekonomiskt utfall

Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2011-04-30 uppgår till 16,7 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 16,6 Mkr. Alltså – 0,1 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista april. I underskottet ingår resultateffekten av förändrad
redovisning av internräntan på tidigare års investeringar med 60 tkr och kostnaden
för löneökningar från och med 1 april med 22 tkr. Dessa poster kommer
kulturnämnden att få ersättning för. Avvikelsen mot budget med hänsyn taget till
dessa poster blir således - 1 tkr.
Budget

Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensamt
Världsarv
Reserv
Räntenetto
Internränta
Prel. kompensation
löneökningar
Summa

Periodbudget

Utfall

Avvikelse

-422
-4 468
-21 289
-9 305
-4 129
-10 826
-1 000
-510
225

-150
-1 174
-7 445
-3 281
-1 497
-2 883
-296
0
75

-220
-1 214
-7 457
-3 108
-1 440
-3 095
-201
0
0
60
22

-70
-40
-12
+174
+57
-212
+95
0
-75
+60
+22

-51 725

-16 651

-16 652

-1

Prognos

Prognostiserat utfall per 2011-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

24 maj 2011
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Forts § 40 Delårsbokslut per den 30 april2011 med personalnyckeltal per
den 31 mars 2011
Uppföljning av anslaget för bidrag till ungdomskultur
Kulturnämnden tillfördes genom beslut i kommunfullmäktige den 24 mars 2011
Kulturnämnden tillfördes 300 000 kronor att användas till att användas till bidrag
till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet inom kulturområdet.
Kulturförvaltningen avser att vid varje budgetuppföljning redovisa hur dessa
medel hittills använts.
Till och med den siste april har 10 000 kr förbrukats. Bidragsmottagare var
Green Teens Blekinge.
Personaluppföljning per den 31 mars 2011
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen
Personaluppföljningen visar enbart positiva siffror. Sjukfrånvaron är den lägsta
på 3 år. Antalet tillsvidareanställningar ökar och visstidsanställningarna minskar.
Den genomsnittliga sysselsättningsgraden i kulturförvaltningen har ökat.
Kulturförvaltningen visar ett mycket gott resultat i jämförelse med Karlskrona
kommun totalt.
Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att godkänna delårsbokslutet per den 30 april 2011 inklusive
personaluppföljning per den 31 mars 2011 och överlämna denna till
kommunstyrelsen
__________

24 maj 2011

§ 41
Kommentarer från SKTF och DIK angående besparingsförslag inom
biblioteksverksamheten
SKTF och DIK har till kulturnämnden inlämnat ett antal synpunkter och frågor
gällande förslag till besparingsåtgärder inom biblioteksverksamheten vilka togs
fram inför beslut om 2011 års internbudget.
Kulturnämnden beslutar
1.att ta skrivelsen som information
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att besvara skrivelsen och att informera
kulturnämnden om svaret
____________
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Revisionen

§ 42
Revisionens frågor avseende bokslut 2011
Kulturchefen redogör för revisionens frågor och kulturförvaltningens förslag till
svar.
I samband med slutrevisionsmötet med anledning av föregående års bokslut
ställdes ett antal frågor från revisionen till kulturnämnden.


Vad händer om nämnden inte lever upp till de av
kommunfullmäktige fastställda målen för verksamheten?”

Nämnden ska vid varje bokslut redovisa om man uppnår de olika målen. Gör
man inte det bör man vidta åtgärder inom given ram för att målen ska kunna
uppnås. Huvudregeln är att vid konflikt mellan mål och medel så är det medel
som ska gälla. Blir bedömningen att det inte är möjligt att uppnå de fastställda
målen inom givna ramar ska detta rapporteras till kommunfullmäktige. Det är då
upp till kommunfullmäktige att göra bedömningen om målen ska sänkas eller
mera medel ska tillskjutas verksamheten.
Det finns inget sanktionssystem för nämnder som inte uppfyller målen. Det enda
som kan hända är att om nämnden i bokslutet visar ett överskott så får man inte
ta detta med sig till nästkommande år om man inte kan visa att man uppfyllt
fullmäktiges mål för nämndens verksamhet.


Hur har vi det med medelshanteringen – kontantkassorna?”

Inom kulturnämndens verksamhet finns kontanthantering löpande på biblioteken
och i Konsthallen. När det gäller biblioteken så administreras all
kontanthantering via personal på stadsbiblioteket, som ser till att pengarna sätts
in på banken samt att underlag för insättningen lämnas till redovisningsenheten.
Redovisningsenheten anser rutinerna tillfredsställande.


Kan vi ha beläggningsmål på konserthuset?”

Eftersom vi i dagsläget har mycket god beläggning på konserthuset har det inte
varit aktuellt att ta fram ett sådant mått. Om ett sådant mål ska tas fram så måste
det formuleras på ett sådant sätt att det blir mätbart och relevant för
verksamheten. Det måste även, liksom alla andra mål, sättas på en nivå som är
rimlig.
Kulturnämnden beslutar
att besvara revisionens frågeställningar enligt kulturförvaltningens förslag.
___________

24 maj 2011
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Kommunfullmäktige
Akten

§ 43
Yttrande över medborgarförslag gällande bibioteksbyggnad samt
ungdomsbibliotek
Medborgarförslag har inkommit till kulturnämnden gällande att kommunen bör
behålla gamla biblioteksbyggnaden och anpassa den för vuxna och äldre samt att
bygga ett nytt ungdomsbibliotek i eller vid Strandgården
Tanken är intressant men fullmäktige har beslutat att placering av ett nytt
bibliotek ska bli på Pottholmen/Kungsplan samt att det ska bli en anläggning för
både barn och vuxna. Detta är inlagt i kommunens översiktsplan som är det mest
tongivande dokumentet för kommunens utveckling en lång tid framöver.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Birgitta Möller (S) yrkar avslag på medborgarförslaget
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
_________

24 maj 2011
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§ 44
Struktur biblioteksfilialer
Kulturchefen föredrar ärendet
Idag finns det 1 Stadsbibliotek, 10 filialer och Carlskrona Läsesällskaps bibliotek
i Karlskrona kommun.
Biblioteksfilialerna finns i Fridlevstad, Hasslö, Holmsjö, Kungsmarken,
Nättraby, Rödeby, Sturkö och Torhamn. Dessa fungerar både som skol- och
folkbibliotek. Jämjö och Lyckeby är folkbibliotek.
En översyn av biblioteksfilialerna i Karlskrona gjordes 2004 och 2009
En arbets-/styrgrupp för nya Lyckeby/Kungsmarkens biblioteksfilial tillsattes av
kulturnämnden den 23 februari 2009
Nya Skollagen skärper avsevärt skrivningen omkring skolornas skyldighet att ha
skolbibliotek. På vissa av de integrerade biblioteksfilialerna ansvarar
kulturförvaltningens personal även för skolbiblioteket utan ersättning från
skolan.
Enligt gällande biblioteksplan ska: Barn- och ungdomsnämnden och
kulturnämnden ska ta initiativ till dialog om utveckling av skolbiblioteken utifrån
huvudmännens och bibliotekens olika uppdrag och mål. Dialogen innefattar
även de fristående skolenheterna. Fördelning av ansvar och kostnader ska
regleras i avtal. Detta arbete bör påbörjas 2011.
Andra faktorer som aktualiserar en översyn av filialstrukturen är att nu finns en
enhetlig policy för hyressättning, uppsägningstider etc. för Karlskrona kommun.
Anledningen till att det inte gjordes några förändringar i strukturen vid förra
översynen var just att det var svårt att samordna de olika filialernas förändringar.
Mot bakgrund av detta bör kulturförvaltningen få ett uppdrag att se över
filialstrukturen
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda strukturen för biblioteksfilialerna för
att kunna rationalisera och effektivisera försörjning av bibliotekstjänster i hela
kommunen, samt tydliggöra ansvaret gällande skolbiblioteken.
__________

24 maj 2011
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§ 45
Konstförsäljning i samband med utställning i Konsthallen
Kulturchefen och Sophia Ahlin (M) redogör för det som tidigare skett i ärendet.
Frågan gäller om det är riktigt ur konkurrenshänseende att försäljning av
konstverk, som ställs ut i Konsthallen, sker.
Kulturchefen informerar om att försäljning av verken som ställs ut i Konsthallen
är mycket begränsad. Om det kommer någon presumtiv köpare, vilket händer
mycket sällan, så hänvisas de till konstnären direkt. Kulturförvaltningen vill inte
ha några ekonomiska mellanhavanden mellan konstnär och ev. köpare. Man tar
heller ingen provision på ev. försäljning.
Frågan gäller även Karlskrona konstförening som anordnar utställningar i
Konsthallen. Inte heller genom konstföreningen sker någon nämnvärd
försäljning. Inte heller tar man provision på försålda verk. Även konstföreningen
hänvisar i de allra flesta fallen ev. spekulanter direkt till konstnären.
Kulturnämnden diskuterar frågan.
Birgitta Möller (S) yrkar återremiss av ärendet för vidare beredning.
Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet till kulturförvaltningen för ytterligare beredning
_________

24 maj 2011
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§ 46
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Nättraby, Handelsvägen
 Nytt kvartersnamn och nya vägnamn i Torskors industriområde,
Kromvägen, Blyvägen och Raspen
 Ansökan om ny postort på Tjurkö
 Byte av kvartersnamn i Torskors industriområde, Raspen-Lödkolven
 Nya vägnamn i Nättraby, Agdatorpsvägen och Bjärby Backe
 Ändrad savning av vägnamnet Hjälmserydsvägen
Beslut fattade av tjänstemän
 Yttrande över detaljplan för Tältet1 m fl Bastasjö
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegeringsärenden vilken lägges
till handlingarna
__________

24 maj 2011

§ 47
Anmälningsärenden






KF 110324 § 27 Justering av budgetramar- Budget 2011 och planer
2012-2013
KF 110324 § 29 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 februari 2011
KS 110308 § 54 Investering i fler självbetjäningsautomater till
biblioteksverksamheten
KF 110324 § 28 IT- infrastrukturprogram
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 110314

Kulturnämnden godkänner redovisningen av anmälningsärenden vilken
lägges till handlingarna.
__________
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§ 48
Informationsärenden
Världsarvsverksamheten
Anette Johansson från Länsstyrelsen redogör för Länsstyrelsens roll i arbetet med
världsarvsfrågorna.
Länsstyrelsen är handläggare av världsarvsfrågorna och har ansvaret för
samordningen av dessa. I närområdet finns flera olika UNESCO- områden från
Kristianstad till södra Öland.
En stor del av Fortifikationsverkets och Statens fastighetsverks skyddade
byggnadsminnen finns i Karlskrona.
Kulturförvaltningens världsarvssamordnare informerar om att Besökscentrum för
världsarvet öppnar den 6 juni kl. 11.00 med musik och utnämning av
världsarvsbärare.
Där kommer att vara bemannat fram till och med den 28 augusti.
Måndagar och fredagar kommer att bjudas på aktiviteter.
Vidare informeras om att Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona röner stort intresse
även utomlands. Nyligen hade ICOMO en stor internationell konferens fölagd till
staden. En japansk tv- kanal (public service) kommer hit för att göra ett reportage
om Örlogsstaden Karlskrona.
Kulturskolan
Chefen för Kulturskolan redogör för vilka åtgärder som vidtagits för att bereda fler
elever möjlighet till undervisning på Kulturskolan.
ABF har anmält intresse för att hjälpa till med köerna på skolan. Detta har dessvärre
visat sig mycket svårt på grund av det regelverk som omger studieförbunden.
Kulturskolechefen har undersökt möjligheter till sommarkurser. Det har visat sig
svårt att hitta lärare till detta. Det behövs längre framförhållning. Det är realistiskt
att kunna komma igång med sommarkurser 2012.
Kulturskolechefen redogör för resultatet av Kulturskolans kvalitetsundersökning.
Nöjdhetsgraden har ökat från 75 % till 89 %.
Kulturskolechefen informerar om att Lärarförbundet varje år rankar landets musikoch kulturskolor. I år har Karlskrona, mycket glädjande, klättrat från 193:e plats till
135:e.
Under höst- och vårtermin har Kulturskolan genomfört nära 100 evenemang för
allmänheten.
Orföranden tackar för informationen

24 maj 2011
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Forts § 48 Informationsärenden
Konst som ej är i bruk
Kulturchefen har fått uppdrag av kulturnämndens arbetsutskott att undersöka
möjligheterna till en försäljning av kommunal konst i enlighet med hur andra
kommuner och landsting har gjort.
Kulturchefen redogör för hur många verk som finns i kommunen och hur många
som skulle kunna vara föremål för gallring och ev. försäljning.
Kommunens konstsamling består idag av ca 2500 verk. Dessa utgör till största
delen utsmyckning av kommunala lokaler.
Ett antal verk gallras varje år ut. Ca 125 verk kan vara föremål för utgallring.
Samtliga verk finns registrerade.
En rad kommuner och landsting till exempel Växjö och Jönköping har på senare
tid valt att sälja ut den konst som inte är i bruk.
Till största delen var detta äldre grafiska blad och mer okända oljemålningar i
varierande skick.
Att med samma upplägg göra en utförsäljning i Karlskrona bedöms möjligt att
genomföra. Att den summa som genereras vid en försäljning på detta sätt sen ska
kunna användas för inköp av ny konst är bra.
Kulturchefen kommer att göra ett beslutsförslag till kulturnämndens
sammanträde i juni.
Viva och övriga sommararrangemang
Viva-festivalen kommer att genomföras den 29-30 juli.
Kulturchefen redogör för innehåll och ekonomi.
Ristorgstrappan kommer att invigas i samband med Viva- festivalen.
Kulturchefen informerar om att kulturfoldern för sommarmånaderna snart är ute.
Det är mycket som händer i Karlskrona under sommaren.
Kulturchefen redogör för den designutställning av stolar som för närvarande håller
på i Vattenborgen. Utställningen finansieras av Region Blekinge och Karlskrona
kommun,
_____________

24 maj 2011
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§ 49
Övrigt
Ordföranden rapporterar om att han, vice ordförandens och kulturchefen varit och
besökt en, före detta, mångårig ledamot i kulturnämnden, Jan- Eric Jansson (S) som
blivit svårt sjuk. Ordföranden framför hälsningar från Jan- Eric till kulturnämnden.
Ordföranden läser upp ett tack från Sandgrenska manskören för stöd till att anordna
gratisföreställningen ”Våryra”. Då föreställningarna var gratis fick publiken lämna
ett bidrag till ett angeläget ändamål- i år till Sjöräddningssällskapet på Hasslö. Fyra
nästan fullsatta föreställningar inbringade 10 000 kronor.
Daniel Risberg (S) rapporterar från seminariet om offentlig konst i Konsthallen.
Den 17 juni kommer det att bli en uppföljning av samtalen omkring den regionala
kulturplanen som har genomförts under våren,
Kulturnämnden beslutar
att 5-klövern utser en representant och 1 ersättare och S+V utser en representant
och 1 ersättare. Personerna meddelas nästkommande arbetsutskott.
José Espinoza (MP) påpekar att det är svårt att hitta till Konsthallen. Skyltningen
behöver kompletteras.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att undersöka hur skyltningen kan bli bättre
__________

28 juni 2011
Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 juni 2011
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28 juni 2011
Plats och tid

2

Kommunhuset Ruthensparre Karlskrona, lokal Enigheten,
Tisdagen den 28 juni 2011 , klockan 13.30-

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande

Eva Runesson (C)

ersättare

Kitty Ekman-Ehn (S)
Daniel Risberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Joakim Bengtsson (M)
José Espinoza (MP)
Hind Abdul Wahab (S)
Rose- Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Anja Eklund, barn och ungdomsförvaltningen § 58 kl. 15.10-15.20

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Övriga

Katarina Möller, SKTF
§§ 50-53 kl. 13.30-14.15
Pia Daun, arbetsgruppen för skapandet av ett
kulturcentrum i Karlskrona
§ 58 kl. 15.20-15.30
Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Bruno Carlsson (SD)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Torsdag den 30 juni 2011.

Justerade paragrafer §§ 50-60

28 juni 2011

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Bruno Carlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 juni 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

28 juni 2011
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§ 50
Personal- och arbetsmiljöärenden
Katarina Möller, SKTF, informerar om att det har rekryterats en bibliotekarie till
Stadsbiblioteket. Man valde att endast annonsera i Arbetsförmedlingens tidning,
Platsbanken, den här gången. Man konstaterar att antalet sökande inte var lika många
som vanligt. Dock inkom tillräckligt urval för att anställa en kompetent person.
Fortsättningsvis kommer annons även att införas i DIK-forum, bibliotekariernas
fackliga tidning.
Katarina informerar om att Stadsbiblioteket får sitt kök renoverat. Köket har varit starkt
nedslitet och en renovering är nödvändig ur arbetsmiljöhänseende.
Katarina informerar om att även Rödeby bibliotek får sin matplats renoverad.
Kulturchefen informerar om att det håller på att utformas en kommunövergripande
annonseringstjänst.
Sophia Ahlin (M) påpekar att kommunens personaldelegation bör ha godkänt
tillsättning av tjänst innan annonsering.
__________

28 juni 2011
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 51
Inarbetning av 2010 års underskott i 2011 års internbudget
År 2010 gjorde kulturnämnden ett underskott på 650 000 kr. Av detta berodde cirka
300 000 kr på en ovanligt stor ökning av semesterlöneskulden och cirka 119 000 kr på
kostnader för kulturskolans flytt till nya lokaler. I samband med bokslutet begärde
kulturnämnden befrielse från att föra över denna del av underskottet till kommande
budget år.
Vid kommunfulltmäktiges sammanträde i april fattades beslut om att kulturnämnden
skulle få föra över 200 000 kr av 2010 års underskott till 2011 års internbudget.
Kulturnämnden har uttalat att detta ska inarbetas där underskottet uppstod i görligaste
mån. Kulturförvaltningen föreslår därför att följande reduktioner av budgetramarna görs
för innevarande år:


Världsarvssamordnarens budgetram minskas med 150 000 kr



Budgetramen för allmänkultur minskas med 50 000 kr

Båda dessa reduktioner är av engångskaraktär och bedöms som möjliga att genomföra
utan alltför stora konsekvenser för berörda verksamheter.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att världsarvsbudgeten reduceras med 150 000 kr och budgeten för allmänkultur med
50 000 kr för att täcka den del av föregående års underskott som förts över till år 2011.
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet
att världsarvsbudgeten reduceras med 150 000 kr och budgeten för allmänkultur med
50 000 kr för att täcka den del av föregående års underskott som förts över till år 2011.
__________

28 juni 2011
Kommunstyrelsen
Idrotts- och fritidsnämnden
Akten
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KN.2011.98.001

§ 52
Sammanslagning av idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen
Kulturchefen föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens ordförande har gett kommundirektören i uppdrag att utreda
konsekvenserna av en sammanslagning av idrotts-och fritidsförvaltningen med
kulturförvaltningen från och med 2012-01-01.
Utredningen är nu remitterad till berörda nämnder.
Då de ekonomiska besparingarna är förhållandevis små, befaras att de negativa
konsekvenserna bli större än effekten av besparingen.
Den beräknade besparingen kan utebli på grund av att det kan behövas kompletterande
personal i organisationen.
Det finns en uppenbar risk att en sammanslagning kan verka hämmande på
kulturfrågorna. Syftet att dela nämnder och förvaltningar 2001 var att lyfta fram och sätta
fokus på kulturfrågorna, vilket har så gjorts på bästa sätt sedan dess.

Kulturnämnden beslutar
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen
__________

28 juni 2011

7

§ 53
Utrangerad konst
Kommunens konstsamling består idag av ca 2500 verk som nogsamt finns upptecknat i
ett register. Verken finns, till största delen, utplacerade i kommunens lokaler såsom
skolor, äldreboende och administrativa och offentliga mötesrum.
Ett antal verk är i förråd för att ses över gällande omramning och annan renovering.
Ett antal verk gallras varje år ut. Ca 125 verk kan vara föremål för utgallring. Det kan
t.ex. vara grafiska blad som blivit nötta av tidens tand, och som inte har ett värde som står
i paritet med vad en omramning skulle kosta, eller liknande.
En rad kommuner och landsting till exempel Växjö och Jönköping har på senare tid valt
att sälja ut den konst som inte är i bruk.
Där såldes enligt uppgift enbart konst som legat länge i förråd och som inte betingade
något ekonomiskt eller lokalhistoriskt värde. Till största delen var detta äldre grafiska
blad och mer okända oljemålningar i varierande skick. Ingen värderingsman anlitades
eftersom konstverken som var aktuella bedömdes ha ett ringa värde, samt att det var ett
begränsat antal.
Att med samma upplägg göra en utförsäljning i Karlskrona bedöms möjligt att
genomföra. Att den summa som genereras vid en försäljning på detta sätt sen ska kunna
användas för inköp av ny konst är bra.
Ett första förslag är att göra detta som ett tillfälligt projekt och sedan utvärdera.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1.att under en 3-årsperiod sälja utrangerad konst enligt ovan.
2.att efter 3 år ska projektet utvärderas.
Ordföranden föreslår att uppdrag ges till kulturförvaltningen att utforma ett
regelverk, reglemente, för hanteringen.

Kulturnämnden beslutar
1.att återremittera ärendet till kulturförvaltningen med uppdrag att utforma formalia
omkring hanteringen av utrangerad konst.
.
___________

28 juni 2011
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§ 54
Försäljning av konst i samband med utställning i Konsthallen
Förfrågan har inkommit till kulturnämnden gällande om utställningsverksamheten - både
kulturförvaltningens och konstföreningens - i Konsthallen står i strid med gällande
konkurrenslagstiftning. Speciellt ifrågasätts försäljning av konstverk i samband med
utställningar.
Enligt utredning presenterad för frågeställaren och nämnden i feb 2011 bedrivs
verksamheten i Karlskrona inte utifrån några andra kriterier än jämförbara institutioner i
landet.
Kulturförvaltningen ombesörjer vid intresse kontakt mellan eventuell köpare samt aktuell
konstnär.
Kulturförvaltningen går aldrig in som mellanhand gällande ekonomiska transaktioner och
tar således ingen provision vilket är det gängse sättet i till exempel ett galleriförfarande.
De konstverk som köps in ligger inom förvaltningens uppdrag att köpa in konst för
placering i kommunala lokaler. Detta finns avsatta medel för.
Konstföreningen köper verk av de konstnärer som ställer ut på deras utställningar till att
ingå i deras årliga medlemslotteri.
Utöver detta är förmedlingen mellan konstnärer och eventuella köpare ytterligt blygsam
och bedöms till 1-2 gånger per år.
Juridiskt bedöms inte det upplägg som gäller idag på något sätt strider mot gällande
konkurrenslag
För att tillmötesgå frågeställaren kan det förtydligas att det är önskvärt att försäljning av
konstverk, som idag förekommer i Konsthallen, ska ske i direkt dialog mellan eventuell
köpare och konstnär. Detta blir då en skönsmässig bedömning. Några juridiska grunder
för ett beslut att förbjuda försäljning finns ej.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att försäljning av konstverk av utställande konstnärer i Konsthallen ej strider mot
gällande regelverk
2. att från och med 2012 ska det årliga bidraget ses över för att Karlskrona konstförening
på ett tydligare sätt betalar hyra och bedriver sin verksamhet likvärdigt med övriga
kulturföreningar.
Sophia Ahlin (M) hänvisar till att kommunens konsthall är en utställningshall för konst.
Verksamheten skall bedrivas som ett upplevelsecenter dit alla människor oavsett inkomst
eller bakgrund är välkomna. Konsthallen bör därför vara en frizon från konstförsäljning

28 juni 2011
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Forts § 54 Försäljning av konst i samband med utställning i Konsthallen
och galleriverksamhet med vinstsyfte. Kommunen bör endast fungera som kontaktperson
mellan besökaren och konstnären vid ett eventuellt intresse av köp. Ingen
direktförsäljning av utställd konst bör ske i kommunens konsthall. Idag finns inget tydligt
regelverk för Konsthallen och därmed sker det vid enstaka tillfällen försäljning som
därtill upplevs som konkurrens på orättvisa villkor.
Yrkanden
Sophia Ahlin (M) yrkar
att att-sats 1 ändras för att få följande lydelse: ”att försäljning av konstverk av utställande
konstnärer i Konsthallen i dag inte strider mot gällande regelverk”
Tillägg, att-sats 3, att kulturförvaltningen eller annan utställningsarrangör vid köpintresse
endast skall fungera som kontaktperson mellan besökare och konstnär. Ingen
direktförsäljning av utställd konst får ske i kommunens konsthall.
Birgitta Möller (S) yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag.
Ordföranden ajournerar mötet 25 minuter.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kulturförvaltningens förslag mot Sophia Ahlins
ändringsyrkande på att-sats 1 och finner att kulturnämnden beslutar enligt Sophia Ahlins
förslag
Ordföranden ställer proposition på Sophia Ahlins tilläggsförslag och finner att
kulturnämnden beslutar att bifalla förslaget
Kulturnämnden beslutar
1. att försäljning av konstverk av utställande konstnärer i Konsthallen i dag inte strider
mot gällande regelverk
2. att från och med 2012 ska det årliga bidraget ses över för att Karlskrona konstförening
på ett tydligare sätt betalar hyra och bedriver sin verksamhet likvärdigt med övriga
kulturföreningar.

28 juni 2011
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Forts § 54 Försäljning av konst i samband med utställning i Konsthallen
3. att kulturförvaltningen, eller annan utställningsarrangör, vid köpintresse endast skall
fungera som kontaktperson mellan besökare och konstnär. Ingen direktförsäljning av
utställd konst får ske i kommunens konsthall.
__________

28 juni 2011
Kommunfullmäktige
Akten
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KN.2011.113.061

§ 55
Avgifter Kulturskolan
Kulturskolechefen föredrar ärendet.
Undervisningen på kulturskolan bedrivs årsvis, uppdelat på två terminer/läsår. Varje
deltagare betalar per termin för enskild instrumentalundervisning, som solist eller i
ensemble, samt undervisning i dans, drama, bild eller kör.
Möjlighet ges att hyra instrument. System med syskonrabatt finns.
Avgiften idag är i en mellannivå med jämförbara kommuner.
För att kunna skapa ett manöverutrymme och på alla sätt kunna arbeta konstruktivt med
att korta köerna, behövs alla justeringar som är möjliga för att föra detta arbete framåt.
En del av detta innebär större omkostnader för till exempel samverkan med andra aktörer,
material och hyreskostnader. Dessutom ställs allt högre krav vid genomförande av
konserter och olika arrangemang avseende ljudkvalitet samt ljus och dekor.
Bedömningen är att en justering av avgiften mot en nivå, som fortfarande blir att betrakta
som en mellannivå, samt en rad andra åtgärder möjliggör att skyndsamt skapa möjlighet
för fler barn och unga att delta i kulturskolans undervisning.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att godkänna en höjning av avgiften till Kulturskolan med 50 kr utöver
internindexuppräkning per termin/elev från och med 1 januari 2012.
Yrkanden
Birgitta Möller (S) och Ulf Hansson (V) yrkar avslag till höjningen
Tom Olsson (M) föreslår att det görs en utredning som jämför olika, kommunalt
stödda, verksamheter för barn och ungdomar i Karlskrona kommun
Ordföranden och Nicole Carlbäck (FP) yrkar bifall till höjningen från och med 1 januari
2012.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer kulturförvaltningens förslag mot Birgitta Möllers och Ulf Hanssons
avslagsyrkande och finner att kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag

28 juni 2011
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Forts § 55 Avgifter Kulturskolan
Kulturnämnden beslutar för egen del
att uppdra åt kulturförvaltningen att se över uppräkning enligt konsumentprisindex de
senaste tre åren

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

att höja avgiften till Kulturskolan med 50 kr, utöver internindexuppräkning, per
termin/elev från och med vårterminen 2012.
Birgitta Möller (S) och Ulf Hansson (V) reserverar sig mot beslutet
__________

28 juni 2011
Kommunstyrelsen
Akten
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KN.2011.99.800

§ 56
Remissyttrande över Regional kulturplan
Kulturchefen föredrar ärendet och beklagar samtidigt den korta remisstiden.
Kulturförvaltningen har kommenterat Region Blekinges förslag till kulturplan på en rad
områden.
Skrivningen som nu är på remiss, är ett dokument med genomgripande hög ambitionsnivå
och formulerar många potentiella utvecklingsområden på flera nivåer.
Generellt är det många högt satta mål inom samtliga områden under planperioden 20122014, vilka realistiskt sett, behöver längre tid för att planeras, förankras och genomföras.
Samverkan beskrivs som prioriterat, men det finns få tydliga exempel på hur samverkan
kan ske, inte heller ett uttalat mål om nya samverkansplattformer. Under rubriken ”Nya
samverkansformer” nämns ett årligt stormöte som ett sätt att hålla dialogen levande, men
detta är långtifrån tillräckligt.
Kulturplanen, så som den ser ut i remissupplagan, är enligt formulerat syfte i första hand
deskriptiv, en beskrivning av läget just nu enligt de tillfrågade aktörerna. Men ska en
regional kulturplan bli en angelägenhet för olika aktörer så bör förankringsarbetet ske
kontinuerligt och inte bara med årliga stormöten.
Brukarperspektivet saknas och det bör därför göras någon form av brukarundersökning
under första planperioden. Brukarnas perspektiv bör ingå i dialogen om vad, hur och
varför - inte bara som en recension av det som redan skett.
Kvalitetsbegreppet är inte tydligt formulerat i den nationella kulturpolitiken, vilken delvis
ligger till grund för arbetet med denna plan. Det är önskvärt att det på något sätt
tydliggörs att kvalitetsaspekten är avgörande för all kulturverksamhet och ”främjandet av
kvalitet” bör genomsyra samtliga samverkanssatsningar under planperioden.
Önskvärt vore om det tydligare formuleras förslag på genreöverskridande samverkan än
enbart inom befintliga konstområde, dansen med kulturarvet, berättandet med musiken
och bildkonsten med bildningsförbunden till exempel.
Beroende på den korta remisstiden lämnas ytterligare tid för kommentarer fram till den 10
augusti då yttrandet ska lämnas till kommunstyrelsen
Kulturnämnden beslutar för egen del
1. att beroende på den korta remisstiden lämnas tid för ytterligare kommentarer från
grupperna fram till den 10 augusti 2012

28 juni 2011

Forts § 56 Remissyttrande över Regional kulturplan
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen
att anta kulturförvaltningens remissyttrande
__________
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§ 57
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Torhamn, Ljungåsavägen
 Nytt vägnamn i Torhamn, Ekhaga
 Nytt vägnamn på Senoren, Yxnasundsvägen
 Nytt vägnamn i Hallarumsviken, Jämjö
 Nytt vägnamn i Hallarum, Jämjö, Färskesjövägen
 Nytt vägnamn på Möcklö
Redovisningen godkänns och lägges till handlingarna

15

28 juni 2011
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§ 58
Anmälningsärenden





KF 110428 § 49 Revisionsberättelse år 2010 samt beslut om ansvarsfrihet
KF 110428 § 52 Uppföljning per den 28 februari 2011 för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
KF 110428 § 61 Resultatreglering bokslut 2010 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel.
KF 110428 § 67 Svar på medborgarförslag om att införskaffa Hvita Briggen (fd
fängelset) till nytt bibliotek

Redovisningen godkänns och lägges till handlingarna
__________

28 juni 2011
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§ 59
Informationsärenden
KLIV, Kreativa lärprocesser i verksamheten
Anja Eklund, barn- och ungdomsförvaltningen, informerar om KLIV.
För närvarande finns 3 professionella kulturarbetare i barn- och ungdomsförvaltningens
verksamheter vilka, tillsammans med övriga pedagoger, arbetar med inlärning med hjälp
av kreativa uttryckssätt. Arbetet finansieras delvis med hjälp av Kulturrådets Skapande
skola-pengar. Barn- och ungdomsnämnden har även skapat utrymme i sin budget för
ändamålet.
Verksamheten bedrivs från förskolan till högstadiet. Samtliga skolor har fått ta del av
satsningen på något sätt.
Under 2011 arbetar skolorna tillsammans med världsarvssamordnaren för att belysa
världsarvsfrågorna i undervisningen.
Lärprocesserna blir gränslösa när man arbetar med olika verktyg. Det skapar
självförtroende bland både barn och pedagoger att blanda skapande arbete med
traditionell undervisning.
Kulturarbetarna ingår som en del av skolans huvuduppdrag och ska betraktas som
permanent i den ordinarie verksamheten.
Handlingsplanen för KLIV utgår från 4 begrepp: Vara, våga, vilja, veta.
Ordföranden tackar för informationen.
Kulturcentrum i Karlskrona
Pia Daun, initiativtagare till arbetsgruppen för bildandet av ett kulturcentrum i
Karlskrona, informerar om det arbete som görs inom ramen för Föreningen Stjärnstoff.
Ett stort antal personer har genom en namnlista uttryckt intresse för ett kulturcentrum i
Karlskrona. Det övergripande målet är att skapa en mötesplats för kulturintresserade i
Karlskrona. Pia informerar om
 Mål
 Syfte
 Metod
 Samarbetspartners
Det mest akuta för föreningen i nuläget är att få tillgång till en lokal.
Ordföranden tackar för informationen
Konstverk Ristorgstrappan
Kulturchefen föredrar ärendet. Lions Club och Föreningen Gamla Carlscrona har tagit
initiativ till ett konstverk i Ristorgstrappan. Konstverket är tänkt som en berättelse om
Vittus Andersson och kommer att utföras av Anna Jarnestad.

28 juni 2011

Forts § 59 Informationsärenden
VIVA- festivalen
Kulturchefen informerar om att Ristorgstrappan kommer att invigas under Vivafestivalen.
Läsesällskapets bibliotheks jubileum
Kulturchefen informerar om att Läsesällskapets Bibliothek kommer att fira 20årsjubileum i höst med medverkan bl.a. av arkitekt Åke Axelson.
Information kommer längre fram.
__________

18

28 juni 2011

19

§ 60
Övrigt
Sophia Ahlin (S) föreslår att kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna till
att instifta stipendium för terminsavgift i Kulturskolan
Kulturnämnden beslutar
att bifalla Sophia Ahlins förslag

Birgitta Möller (S) begär att kulturnämnden får en avstämning av semesterlöneskulden i
augustisammanträdet.

Birgitta Möller (S) föreslår att kulturnämnden återgår till sitt ursprungliga namn, kulturoch världsarvsnämnden.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att, till kulturnämndens septembersammanträde, utreda
möjligheter och konsekvenser med att återinföra namnet ”kultur- och
världsarvsnämnden”.
Bruno Carlsson (SD) föreslår att information angående förslaget om Kulturskolans
taxehöjning skickas ut till föräldrar för att de ska veta vad som planeras.
Daniel Risberg (S) rapporterar från Region Blekinges möte angående regional kulturplan.
Joakim Bengtsson (M) informerar om att Karlskrona är värd för Blekinge internationella
Brass-akademi som har samlat en rad världsartister. Joakim föreslår att kulturnämnden tar
del i detta evenemang.
Eva Runesson (C) föreslår att kulturnämnden på något sätt tar del i Lövmarknaden. Det är
ett kulturhistoriskt värdefullt evenemang.
Ordföranden uppmanar de närvarande att ta del i det breda kulturutbudet som Karlskrona
bjuder på under sommaren 2011.
Ordföranden önskar alla en trevlig sommar. Kulturnämnden önskar ordföranden
detsamma.
__________

27 september 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 september 2011
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1

27 september 2011

Plats och tid

2

Karlskrona Konsthall, Salongen,
Tisdagen den 27 september 2011 , klockan 13.30- 15.15

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Magnus Pagels (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande

Joakim Bengtsson (M)

ersättare

Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Rose- Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva-Britt Norrman, personalspecialist §§ 62-63 kl.13.30-13.55
Peter O Ekberg, kulturskolechef
§ 68 kl.14.00-14.30

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Övriga

Katarina Möller, Vision

Justering
Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid

§§ 61-68 kl. 13.30-14.30

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Onsdag den 5 oktober 2011.

Justerade paragrafer §§ 61-76

27 september 2011

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Sophia Ahlin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 oktober 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

27 september 2011

§ 61
Personal- och arbetsmiljöfrågor
SKTF meddelar att förbundet har bytt namn till Vision.
Vision meddelar att köket i Stadsbiblioteket är klart till personalens glädje.
Kulturnämndens ledamöter inbjuds för att titta på de nyrenoverade lokalerna
Ordföranden tackar för informationen
__________

4

27 september 2011

Revisionen
Akten

5

KN.2011.25.041

§ 62
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per den 31 juli
2011
Kulturförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per augusti
månad 2011
Sammanfattning
Kulturnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 51,7 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2011-08-31 uppgår till 32,5 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 32,1 Mkr. Alltså – 0,4 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista augusti. Prognostiserat utfall per 2011-12-31 innebär i
nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.
Driftsredovisning
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2011-08-31 uppgår till 32,5 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 32,1 Mkr. Alltså – 0,4 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista augusti. I underskottet ingår resultateffekten av
förändrad redovisning av internräntan på tidigare års investeringar med 0,1 Mkr.
Denna post förutsätts att kulturnämnden kommer att få ersättning för. Avvikelsen
mot budget med hänsyn taget till denna post blir således – 0,3 Mkr.
Budget
Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemen
samt
Världsarv
Reserv
Räntenetto
Internränta
Summa

-422
-4 435
-21
335
-9 310
-4 134
-10 953
-854
-510
225
-51 729

Period
budget
-272
-2 706
-13
565
-5 996
-2 869
-6 290
-560

Utfall

Avvikelse

-363
-2 879
-13 397

-91
-173
+168

-5 868
-2 762
-6 699

+128
+107
-409

-587

150
-32 108

-27
0
0

115
-32 440

0
-150
+115
-332

27 september 2011
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Forts § 62 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 med personalnyckeltal per den
31 juli 2011
Prognos
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Investeringsredovisning

Biblioteken

160 000

Förbrukat jan –
augusti
86 009

Kulturskolan
Konsthallen
Kulturlokaler
Självbetjäningsautom
ater
Bibliotekswebb1

90 000
75 000
75 000
240 000

27 763
51 259
0
42 000

300 000

0

Summa
investeringsanslag

940 000

207 031

Årsbudget

Prognos
helår
160
000
90 000
51 000
75 000
240
000
300
000
940
000

Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas.
Det är i dagsläget oklart när investeringarna i
självbetjäningsautomater och bibliotekswebb kommer att
genomföras under året.
Måluppfyllelserapportering
Kommunfullmäktige fastställde i sitt budgetbeslut den 2010-12-15
följande mål för kulturnämndens verksamhet:
Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall öka från dagens ca 75 %
till minst 80 % 2012
Målet anses vara uppnått.
Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall öka från dagens ca 75 % till
minst 80 % 2012
Målet är på god väg att uppnås.
Antalet lån av böcker/media ska öka
Målet om ökad utlåning är uppnått för årets första åtta månader.

27 september 2011
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Forts § 62 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 med personalnyckeltal per den
31 juli 2011
Antalet låntagare ska öka
Målet om att antalet låntagare ska öka är således uppnått.
Antalet besökare på våra bibliotek ska öka
Någon uppgift om totala antalet besökare på samtliga bibliotek är inte tillgänglig för
perioden. Eftersom målet avser samtliga bibliotek kan inte uppfyllelsen av detta
mål redovisas förrän i årsbokslutet.
Uppföljning av anslaget för bidrag till ungdomskultur
Kulturnämnden tillfördes genom beslut i kommunfullmäktige den 24 mars 2011
300 000 kr att användas till bidrag till föreningar som bedriver ungdomsverksamhet
inom kulturområdet. Kulturförvaltningen avser att vid varje budgetuppföljning
redovisa hur dessa medel hittills använts.
Till och med den siste augusti har 167 500 kr förbrukats. Bidragsmottagarna
framgår av nedanstående tabell:
Bidragsmottagare
Green Teens Blekinge
Karlskrona Konstförening
Sveriges
Konstföreningar
Blekinge
Karlskrona Teaterförening
Mf Spider
Karin Hallberg
Lyckå Kammarmusikfestival
UKM
Cross Baltica

Belopp
10 000 kr
20 000 kr
6 000 kr
20 000 kr
45 000 kr
1 500 kr
25 000 kr
30 000 kr
10 000 kr

Personluppföljningen för kulturnämndens ansvarsområde avser tidsintervallet 1
december 2010- 31 juli 2011.
Uppföljningen uppvisar mycket goda siffror. På samtliga mätpunkter är resultatet
mycket bättre än kommunen i övrigt.
I de fall någon negativ avvikelse noteras beror det på att det är en enskild anställd
som får stort genomslag eftersom antalet anställda är relativt litet.

27 september 2011
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Forts § 62 Delårsbokslut per den 31 augusti 2011 med personalnyckeltal per den
31 juli 2011
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
1. att godkänna delårsrapporten inklusive personaluppföljning per den 31 augusti
2011
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen
Ordföranden påpekar att det har gjorts ett bra arbete i verksamheterna men
poängterar att ekonomin inte är stark och att stor försiktighet iakttas även i
fortsättningen.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna delårsrapporten inklusive personaluppföljning per den 31 augusti
2011
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen
__________

27 september 2011

Kommunstyrelsen
Akten

9

KN.2011.110.109

§ 63
Yttrande över förslag till mångfaldsplan
Kulturchefen redogör för bakgrund till och arbetet med att ta fram en
mångfaldsplan för Karlskrona kommun.
Den 1 januari 2009 infördes en ny diskrimineringslag i Sverige. Lagen skyddar
individer mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,
sexuell läggning och ålder.
Vad gäller funktionshinder omfattar lagstiftningen i nuläget enbart högskole- och
universitetsutbildning, rekrytering och anställning.
Till följd av den nya samlade diskrimineringslagstiftningen, beslöt
kommunfullmäktige i Karlskrona att en mångfaldsplan ska tas fram för att gälla
under perioden 2012 – 2014 för kommunens samlade verksamheter. De
nuvarande planerna för etnisk mångfald, jämställdhetsplan och handikappolitiska
programmet ihop till en gemensam.
Syftet med en samlad mångfaldsplan är att skapa ett gemensamt förhållningssätt
som ska genomsyra alla beslut och all verksamhet. Målgruppen för
mångfaldsplanen är förtroendevalda, anställda och medborgare.
Karlskrona kommuns värdegrund för social mångfald ska byggas på ledorden
Delaktighet - Tolerans – Öppenhet - Respekt
Kulturchefen redogör för förslaget till remissyttrande och kommenterar de olika
stycken där kommentarer har lämnats.

Yrkanden
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag till yttrande

Kulturnämnden beslutar
att bifalla kulturförvaltningens förslag till yttrande samt överlämna det till
kommunstyrelsen
__________

27 september 2011

Idrotts- och fritidsförvaltningen
Akten

10

KN.2011.106.862

§ 64
Yttrande över förslag till ungdomspolitiskt program 2011
Kulturchefen redogör för bakgrund till och arbetet med att ta fram ett
ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun.
Arbetet med att formulera ett ungdomspolitiskt program fick sin början i demokarit
projektet Var god ta plats! 2007 samt LUPPEN - Lokal uppföljning av
ungdomspolitiken – 2009.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från berörda förvaltningar har skrivit fram
ett förslag som nu ska antas.
Skrivningen har delats in i samma område som LUPPEN- enkäten.
Till dessa kopplas ett antal direktiv och förslag
Arbetsgruppen har valt att byta namn från Ungdemokratigruppen till
Ungdomsrådet.
Övergripande är förslagen tydliga och väl kopplade till rubrikerna. Önskvärt vore
om det framgick hur ungdomar själva har tagit del av skrivningen och hur de i
framtiden kommer involveras i uppdraget. En lättläst populärversion av texten bör
sättas samman och spridas framförallt till berörd målgrupp.
Det framgår inte på vilket sätt Ungdomsrådet ska organisera sitt arbete och om det
kommer att finnas budget avsatt för arbetet, vilket är önskvärt.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att överlämna yttrandet till idrotts- och fritidsförvaltningen
Sophia Ahlin (M) föreslår att formuleringen avseende namnet, Ungdomsrådet, och
andelen ungdomar som är representerade förtydligas.
Kulturnämnden beslutar
att efter förtydligande enligt Sophia Ahlins (M) förslag, överlämna yttrandet till
idrotts- och fritidsförvaltningen
___________

27 september 2011

Carlscrona Music Society
Akten

11

KN.2011.120.805

§ 65
Ansökan om status som ideell kulturförening, Carlscrona Music Society
Ansökan om status som ideell kulturförening har den 11 augusti 2011 inkommit till
kulturnämnden från Carlskrona Music Society.
Kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet
__________

27 september 2011

Ronneby Musiksällskap
Akten

12

KN.2011.115.805

§ 66
Ansökan om status som ideell kulturförening, Ronneby Musiksällskap
Ansökan om status som ideell kulturförening har den 23 juni 2011 inkommit till
kulturnämnden från Ronneby musiksällskap.
Ordförande påpekar att länsövergripande föreningar har fått status. Han påpekar
nyttan med att få kultur utövad i Karlskrona.
Katarina Möller redogör för att det finns föreningar med länsövergripande
verksamhet.

Kulturnämnden beslutar
att bifalla Ronneby Musiksällskaps ansökan om status som ideell kulturförening
för erhållande av nedsättning av hyra av kulturlokaler för kulturevenemang
__________

27 september 2011

Kulturföreningen Oden
Akten

KN.2011.99.800

§ 67
Ansökan om status som ideell kulturförening, Kulturföreningen Oden
Ansökan om status som ideell kulturförening har den 21 juni 2011 inkommit till
kulturnämnden från Kulturföreningen Oden.
Sökande har på begäran inkommit med årsmötesprotokoll och
verksamhetsberättelse
Kulturnämnden beslutar
att bifalla ansökan
__________
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§ 68
Rapport Kulturskolan
Kulturskolechefen redogör för nuläget på Kulturskolan. Köerna har minskat något.
Det råder god stämning och arbetsglädje.
1278 elever är i dag antagna till Kulturskolan.
Den 20 september 2011 har Kulturskolan en kö på 540 elever.
Verksamheterna som har flest elever i kö är: Teater 90 i kö, Piano 66 i kö, Bild 63 i
kö, Gitarr 51 i kö och Rockskolan 47 i kö.
Jämfört med samma tid förra året har kön minskat med ca 200.
Kulturskolechefen informerar om en jämförelse med likvärdiga kommuner
avseende avgifter till kulturskolor. Den genomsnittliga avgiften är 637 kronor/
termin.
Avgiften i Karlskrona är 615 kronor/termin. Med den föreslagna höjningen på 50
kronor kommer Karlskrona att ligga strax över den genomsnittliga avgiften.
Kulturförvaltnignen har gjort en jämförelse med vad det kostar att utöva andra
fritidsaktiviteter. Denna har delgetts ledamöterna
Kulturchefen informerar om att, inför förslag till internbudget, kommer en rad saker
att belysas som kan rationalisera arbetet på Kulturskolan.
1. Införskaffa nytt system för bättre och effektivare administration av
ansökningar/köer.
2. Begränsa enskild undervisning så mycket som möjligt.
3. Åldersgräns för deltagande i undervisning ex 8-16
4. Fortsätta undantaget gällande anställningsformer, d.v.s. tillåta "konsulter"
5. Ta fram samverkansformer med andra aktörer
6. Göra en översyn av samverkan med skolorna, främst hyresavtalen.
7. Leasing av instrumentparken.
Sophia Ahlin (M) påtalar vikten av att arbeta in en ”prislapp” för åtgärderna inför
internbudget.
Ordföranden påtalar vikten av att skapa en tydlig handlingsplan med alla med alla
åtgärder.
Ordföranden tackar för informationen
_________

27 september 2011
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§ 69
Struktur biblioteksfilialer
Bibliotekschefen redogör för bakgrunden och nuläget i arbetet med filialstrukturen.
Arbetet startade 2004.
2008 tillsattes en politisk redovisningsgrupp som utredde strukturen på filialerna.
Tjänstemännens förslag till struktur presenteras 2008.
En biblioteksplan för 2009-2011 utarbetades 2009.
En ny Skollag trädde i kraft 2010 där det slås fast att alla skolor ska ha ett
skolbibliotek.
Ordföranden föreslår en ny politiskt tillsatt grupp som kan börja verka 2012
På kulturnämnden den 25 oktober 2011 kommer representanter för denna grupp
att utses
Ordföranden tackar bibliotekschefen för informationen
__________

27 september 2011
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§ 70
Uppdrag enligt nya Skollagen och Biblioteksplan för Karlskrona kommun
Kulturchefen redogör för de praktiska konsekvenserna av den nya Skollagen.
Kulturchefen föreslår att det påbörjas ett samarbete med BUN och respektive
nämndernas presidier för att komma till en samsyn i fråga om skolbiblioteken och
ansvarsfördelning avseende lokaler och personal.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen, tillsammans med barn- och
ungdomsförvaltningen och respektive presidier, göra en utredning avseende
ansvarsfördelning för lokaler och personal samt teckna nödvändiga avtal som
reglerar detta
__________

27 september 2011
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§ 71
Sammanträdesplan 2012
Kulturnämndens arbetsutskott har föreslagit tidigareläggning av
ärendeberedningen för att kunna delges handlingarna tidigare inför
sammanträdena.
Eftersom budget för nämndens verksamhet förutsätter att ett antal sammanträden
ställs in, föreslås att antalet planerade sammanträden minskas från 11 till 9.

Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare beredning
__________

27 september 2011
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§ 72
Delrapport kulturnämndens målarbete.
Sophia Ahlin (M) redogör för arbetet med kulturnämndens måldokument.
Arbetsgruppen har enats om 5 huvudpunkter:
 kulturskolan
 världsarv och kulturturism
 biblioteksverksamhet
 kulturella rum och
 allmän kulturverksamhet.
Partierna diskuterar nu de konkreta målen i sina respektive grupper. Dessa ska
sedan sammanställas i dokumentet Det färdiga måldokumentet skall presenteras
på nämnden i oktober.
Det färdigt förslaget kommer att presenteras för kulturnämnden den 25 oktober.
Ordföranden tackar för informationen
__________

27 september 2011

§ 73
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i östra Rödeby, Algots väg
 Nytt vägnamn i Alberga/Allatorp, Alstugevägen
 Nytt vägnamn i västra Rödeby, Allatorpsvägen
 Nytt vägnamn i Augerum, Hilma Fransas väg
 Ändrat vägnamn vid Dynapac
Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna
__________
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§ 74
Anmälningsärenden











KF 110825 § 124 Handlingsprogram skydd & beredskap 2011-2014,
Handlingsprogram förebyggande verksamhet
KF 110828 § 128 Framtidsprogram för insatser till personer med
funktionsnedsättning i Karlskrona kommun
KF 110828 § 129 Barntillsynskostnader i samband med politiska uppdrag
KF 110828 § 138 Svar på medborgarförslag om ny biblioteksbyggnad
KF 110526 § 79 Revidering av dokumentet ”Ekonomi- och
verksamhetsstyrning i Karlskrona kommun”
KF 110526 § 81 Uppdatering av grafisk profil för Karlskrona kommun
KF 110526 § 97 Svar på medborgarförslag om en friluftsscen i
bergsbrottet på Tjurkö
KS 110809 § 168 Förslag om fortsatt arbete med styrgruppen för nytt
Stadsbibliotek
KS 110809 § 189 Kommunala val
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 110613

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna
__________

27 september 2011
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§ 75
Informationsärenden
Svar på frågor från DIK och Vision (tidigare SKTF)
Kulturchefen redogör för ärendet. Inför beslut om internbudget tillskrev DIK och
SKTF kulturnämnden med synpunkter på föreslagna besparingsåtgärder på
biblioteksverksamheten.
Kulturförvaltningen fick i uppdrag av kulturnämnden den 24 maj 2011 att besvara
frågorna.
Frågorna besvarades på kulturförvaltningens samverkansgrupp den 19 september.
Svaren delges kulturnämnden
Ordföranden tackar för informationen
__________

27 september 2011
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§ 76
Övrigt
Ordföranden rapporterar från 20-årsjubileumet av Läsesällskapets Bibliothek. Han
riktar ett stort tack till personalen som har organiserat detta mycket trevliga
arrangemang.
Sophia Ahlin (M) rapporterar från en operaföreställning som kulturnämndens
ledamöter var inbjudna till av Karlskrona teaterförening. Hon deltog innan
föreställningen, tillsammans med Ulf Hansson (V), i ett möte med Karlskrona
teaterförening där föreningen informerade om sig själva, sin verksamhet samt hur
de vill utveckla föreningen. Detta var ett bra initiativ från en av kulturföreningarna.
__________

25 oktober 2011

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 september 2011

§ 77

Personal– och arbetsmiljöfrågor

§ 78

Internbudget 2012, diskussion

§ 79

Kulturnämndens mål 2011-2014

§ 80

Yttrande över medborgarförslag angående namnsättning av plats, rondell etc.

§ 81

Regelverk omkring försäljning av utrangerad konst

§ 82

Sammanträdesplan 2012

§ 83

Namnsättning av parken på Konstapelsgatan

§ 84

Kulturskolan

§ 85

Delegeringsärenden

§ 86

Anmälningsärenden

§ 87

Informationsärenden

§ 88

Övrigt

25 oktober 2011

Plats och tid
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Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek
Tisdagen den 25 oktober 2011, klockan 13.30- 16.00

Beslutande
Ledamöter Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
§ 77- 84 kl. 13.30-15.40
Tom Ohlsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
§§ 78- 88 kl. 13.40-16.00
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Magnus Pagels (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)
Tjänstgörande
Ersättare

Joakim Bengtsson (M)

§ 77 kl. 13.30-13.40,
§§ 85- 88 kl. 15.40-16.00
§§ 84- 88 kl.15.40-16.00

Daniel Risberg (S)
Ersättare

Eva Runesson (C)
Hind Abdul Wahab (S)
Rose- Marie Larsson (SD)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Peter O Ekberg, Kulturskolechef

Övriga

Katarina Möller, Vision
Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare Lisbeth Johansson
Justering
Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 31 oktober 2011.

Justerade paragrafer §§ 77- 88

25 oktober 2011

Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Lisbeth Johansson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Protokolls- ……………………………………..
justerare
Ulf Lundh
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 november 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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25 oktober 2011
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Ordföranden hälsar Ann-Marie Sternulf, blivande ledamot i kulturnämnden,
välkommen. Ann-Marie presenterar sig och uttrycker sin glädje över att
framöver få möjligheten att arbeta i kulturnämnden.

§ 77
Personal och arbetsmiljöärenden
Katarina Möller, Vision, meddelar att ombyggnaden på Stadsbiblioteket s
entréplan kommit igång. Förhoppningen är att det ska var färdigt den 11
november.
Ombyggnaden medför mycket buller både för personal och besökare.
Stadsbibliotekets personal har fått utstå mycket buller med ombyggnationer i
omkringliggande byggnader och området utanför biblioteket.
Polisanmälningar angående dels stöld, dels skadegörelse, i Stadsbiblioteket
har gjorts. Skadegörelsen har åsamkats av ungdomar som är kända av
bibliotekspersonal, sociala myndigheter och polisen.
Personalen har vid flera tillfällen känt sig hotade
Incidenterna har skapat oro och osäkerhet hos personalen.
Det ska tillsättas 2 bibliotekarier. Vision förutsätter att anställningarna är
behandlade i personaldelegationen.
Ordföranden tackar för informationen

25 oktober 2011
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§78
Internbudget 2012, diskussion
Kulturnämndens controller redogör för förslaget till internbudget för 2012
2012 års budgetram för Kulturnämnden uppgår till 52 001 000 kronor.
Ramen tillförs medel för kompensation och löneökningar för Lärarförbundet
för perioden januari- mars 2012 och kompensation för höjda politikerarvoden
från och med 2012. Kompensation kommer inte att erhållas för prisökningar,
däremot kommer ramen att reduceras för uppräkning av intäkterna med 2
procent.
I förslaget tillförs Kulturskolan ökade medel. Detta genom att bl.a.
föra över medel från världsarvsbudgeten som betalning för konserter och
annat som Kulturskolan bidrar med vid världsarvsarrangemang.
Medel från biblioteksbudgeten som frigörs på grund av ett höjt lönebidrag
samt att projektet Nytt Stadsbibliotek köper arbetstid
tjänsten som producent/projektledare överförs från kulturenheten till
Kulturskolan vilket frigör lärartid
Utöver detta tillförs Kulturskolan ytterligare medel . Tillsammans med lägre
hyra än beräknat, ökade intäkter och höjda avgifter tillförs Kulturskolan
786 000 kronor i förhållande till 2011 års budgetram.
Förslaget diskuteras.
Sophia Ahlin (M) begär att det görs en översyn av IT-samordnarens konto.
De utökade IT- kostnaderna får stor påverkan på kulturnämndens budget.
Daniel Risberg (S) påpekar att Karlskrona kommun borde undersöka
möjligheten att använda andra programvaror som är billigare eller gratis i
stället för att låsa fast sig i gamla dyra programlösningar.
Sophia Ahlin (M) ställer fråga om det är möjligt att omfördela föreningsbidrag
till Kulturskolan?
Kulturchefen meddelar att arbete har påbörjats med att revidera former och
kriterier för föreningsbidragen.
Ordföranden meddelar att han har för avsikt att bjuda in en representant för
(V) och en från (SD) till nästa arbetsutskott den 15 november 2012 inför
beslut om internbudget i kulturnämnden den 22 november.
__________

25 oktober 2011

Revisorer
Akten
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KN. 011.161.001

§ 79
Kulturnämndens mål 2011-2014
Sophia Ahlin (M) redogör för arbetet med framtagandet av kulturnämndens
mål 2011-2014.
Kulturnämnden tillsatte 2011-03-01 en arbetsgrupp för att arbeta fram nya
mål för Kulturnämnden i Karlskrona. Gruppen bestod av Sophia Ahlin (m)
(Sammankallande), Ulf Lundh (c), José Espinoza (mp), Birgitta Möller (s),
Anders Persson (s). Ersättare i gruppen var Eva Runesson (c), Dan
Lundqvist (s), Ulf Hansson (v) och Rose-Marie Larsson (sd)
Sophia börjar med att meddela smärre förändringar av redaktionell art.
Dokumentet inleds med att belysa kulturnämndens uppdrag, syfte och
samsynen på samhällets demokratiska grundvärden.
Därefter har visioner och mål formulerats för kulturnämndens 5 verksamheter,
Kulturskolan, Kulturella rum, Världsarv och kulturturism, Allmänkultur och
Biblioteksverksamhet.
Birgitta Möller (S) begär ajournering för överläggning.
Ordföranden ajournerar mötet.
Yrkanden
Birgitta Möller (S) tilläggsyrkande: Under Allmänkultur, Mål, Ungdomars
kulturaktiviteter ska vara utredda.
Birgitta Möller (S) tilläggsyrkande: Möjligheterna för att höja bidragen till
studieförbunden och kulturföreningarna ska vara utredda.
Sophia Ahlin (M) yrkar avslag till Birgitta Möllers(S) tilläggsyrkande om att
möjligheterna att höja bidrag till studieförbunden och kulturföreningarns ska
vara utredda
Birgitta Möller (S) ändringsyrkande: Mål för allmänkulturen” ”Beloppen på
kulturstipendier och kulturpris ska höjas” ändras till ”Med höjda belopp ska
kulturpris och stipendier bli attraktivare att söka”
Ordföranden ajournerar mötet för överläggning
Kulturnämnden kommer överens om redaktionella ändringar.

25 oktober 2011
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Forts § 79 Kulturnämndens mål 2011-2014
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Birgitta Möllers tilläggsyrkande om att
utreda möjligheterna till höjda bidrag för studieförbund och kulturföreningar
mot Sophia Ahlins avslagsyrkande.
Kulturnämnden beslutar enligt Sophia Ahlins yrkande.
Birgitta Möller (S) Anders Persson (S), Daniel Risberg (S), Magnus Pagels
(S) och Ulf Hansson (V) reserverar sig till förmån för eget yrkande.
I övrigt bifaller kulturnämnden Birgitta Möllers yrkanden.
Kulturnämnden beslutar således
1. att under Allmänkultur, Mål, lägga till punkten ”Barn och ungdomars
kulturaktiviteter ska vara utredda.
2. att under Allmänkultur, Mål, ändra punkten ”Beloppen på kulturstipendier
och kulturpris ska höjas” till ”Med höjda belopp ska kulturpris och stipendier
bli attraktivare att söka”
3. att anta Kulturnämndens mål 2011-2014.

Ordföranden tackar arbetsgruppen för ett utmärkt arbete med måldokumentet
och nämnden för ett snabbt beslut.
_________

25 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

8

Kn 2011.142.246

§ 80
Yttrande över medborgarförslag angående namnsättning av plats,
rondell etc.
Till kulturnämnden har inkommit ett medborgarförslag för yttrande.
Förslagsställaren föreslår att plats, gata eller rondell uppkallas efter JanAnders Glans på tekniska kontoret med hänvisning till att han alltid är positiv
och engagerad och har varit upphovsman till ett flertal platser och rondeller.
Att namnge platser efter nu levande personer strider mot de
rekommendationer Ortsnamnsrådet har gett ut angående god ortsnamnssed.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
att därmed anse medborgarförslaget besvarat

Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att avslå medborgarförslaget
__________

25 oktober 2011

Akten

9

Kn 2011.152.865

§ 81
Regelverk omkring försäljning av utrangerad konst
Kulturnämnden behandlade ärendet om försäljning av utrangerad konst den
28 juni 2011. Då återremitterades det med uppdrag till kulturförvaltningen att
utforma ett regelverk för hanteringen.
Kommunens konstinnehav består av ca 2000 inregistrerade verk. I registret
uppges inköpssumma, i de fall vi har uppgiften, eller om verket skänkts som
gåva eller donerats.
Ett antal verk utrangeras varje år då de blivit nötta eller på annat sätt ej
längre är aktuella. Denna bedömning gör konstansvarig med konsultation vid
behov.
Dessa verk skulle kunna säljas.
Konstverk som är skänkta som gåvor eller donerade eller införskaffade i
samband med 1% målet och är platsspecifika och kan inte säljas.
Inför försäljning ska följande beaktas:
Verket ska bedömas att ej längre vara aktuellt för placering i kommunens
lokaler. Denna bedömning gör konstansvariga.
Aktuellt värde på verket ska stämmas av mot registrerad inköpssumma,
värdeutveckling utifrån skick på verket samt övriga kriterier för värdesättning.
Vid behov ska konsult anlitas.
Försäljning ska ske en gång om året i en av kulturförvaltningen förvaltad
lokal. Dock ej i Konsthallen då nämndsbeslut är taget om att konstförsäljning
inte längre är tillåtet där.
Intäkter från försäljning ska i första hand täcka uppkomna kostnader i
samband med försäljning eventuell värderingskonsult, personalkostnader,
annonsering samt övrigt.
Överskott, utöver ovan, ska gå till potten för inköp av ny konst.
Försök med försäljning ska pågå under 3 år 2011-2013 och sedan
utvärderas.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att fastställa regelverk för försäljning av utrangerad kommunal konst enligt
kulturförvaltningens förslag

25 oktober 2011
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Forts § 81 Regelverk omkring försäljning av utrangerad kont
Tom Olsson (M) föreslår att sista punkten, om att försök ska pågå i 3 år och
sedan utvärderas, stryks med hänvisning till att om hanteringen inte faller väl
ut, ska kulturnämnden kunna fatta ett nytt beslut i ärendet.
Kulturnämnden beslutar att bifalla yrkandet
Kulturnämnden beslutar
1. att bifalla Tom Olssons (M) förslag om att stryka sista punkten i
regelverket
2.att fastställa föreslaget regelverk för försäljning av utrangerad kommunal
konst
__________

25 oktober 2011

Kommunstyrelsen
Akten

11

Kn. 2011.152.865

§ 82
Sammanträdesplan 2012
Förslag till sammanträdesplan lämnades på kulturnämnden den 27
september 2011. Denna återemitterades med uppdrag att förlägga
ärendeberedningen tidigare för att ge längre tid att gå igenom handlingar
innan arbetsutskottets sammanträde.
I det nya förslaget till sammanträdesplan sker utskick av
sammanträdeshandlingar på måndagar. Detta gör att ledamöterna har
handlingarna minst 1 vecka innan arbetsutskottets sammanträde.
I förslaget är endast 9 sammanträden inlagda
Ordförande föreslår att 10 sammanträden planeras in. Januari- juni och
september- december planeras för 1 kulturnämnd per månad.
Sophia Ahlin (M) föreslår återremiss av ärendet

Kulturnämnden beslutar

att återemittera ärendet till kulturnämndens sammanträde den 22 november
2011
__________

25 oktober 2011
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Kn. 2011.120.805

§ 83
Namnsättning av parken på Konstapelsgatan
Allmänheten har haft möjlighet att lämna namnförslag till den nyinvigda
parken på Konstapelsgatan.
Det har kommit in ca 90 namnförslag.
Av dessa har de politiska grupperna tagit fram 5 förslag vardera att användas
som beslutsunderlag för kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutar
att ärendet bordlägges till kulturnämndens sammanträde den 22 november
__________

25 oktober 2011
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§ 84
Kulturskolan
Kulturskolechefen redogör för det aktuella läget angående kö till
Kulturskolan.
Vid tiden för intagning fanns 769 elever i kö. För närvarande är det 540
elever. Andra exaktare siffror kommer längre fram när en del genomförda
åtgärder har fått genomslag.
Målet som kulturskolechefen har satt upp är att minska kön med 100
personer per år, samt att minska kötiden till högst ett år.
Kulturskolechefen redogör för genomförda åtgärder för att minska köerna på
Kulturskolan.
 Fler elever per lärare. Fler elever får undervisning i par eller i grupp.
Antalet lärare har ökat något.
 Samverkan med andra, externa, aktörer. 50 elever i gitarr samt 30
elever i drama har undervisats av externa aktörer. De ökade
intäkterna för dessa elever täcker i stort sett arvodena.
 Översyn av köadministrationen har skett. Förfrågan om man vill stå
kvar i kö har gått ut till samtliga på kölistan.
Inför 2012 planeras ett antal åtgärder:





Införskaffande av ett modernt, nytt administrationsverktyg för
köhantering
Utöka extern samverkan inom ämnen som bild och piano
Ta bort verksamhet som inte är undervisning
Tillföra en halvtidstjänst som producent för att frigöra lärartid

Kulturskolechefen tackar kulturnämnden för den samsyn och politiska vilja
som kommit kulturskolans verksamhet till del.
Ordföranden tackar för informationen
__________

25 oktober 2011

§ 85
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
Nytt vägnamn i Färmanstorp
__________
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§ 86
Anmälningsärenden
MBN 110908 § 302 Inrättande av visionsråd för samhällsbyggnad
KS 110906 § 199 Remissyttrande avseende kulturplan
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp
__________
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§ 87
Informationsärenden
Kulturchefen informerar om att Världsarvsdagen har uppmärksammats med
ny hemsida och lärarhandledning
Sara Widegård som har arbetet med lärarhandledningen kommer att bjudas
in till kulturnämnden.
__________

25 oktober 2011
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§ 88
Övrigt
Tom Olsson (M) uppmanar kulturnämndens ledamöter att läsa Timbros
rapport ”Noll Koll” som handlar om hur kommunernas kulturpengar följs upp.
Rapporten finns på www.timbro.se
Kulturnämnden deltar med 5 personer i Region Blekinges seminariedag
”Kulturturism- Blekinges Framtid” den 9 november i Karlshamn.
5-klövern och (S)+(V) deltar med 2 ledamöter vardera och (SD) deltar med 1.
__________

22 november 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 november 2011

§ 89

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2011

§ 90

Internbudget 2012

§ 91

Beslut om status som ideell kulturförening, Coeur Madame

§ 92

Sammanträdesplan 2012

§ 93

Arbetsgrupp filialöversyn

§ 94

Namnsättning av parken vid Konstapelsgatan

§ 95

Kulturskolan

§ 96

Delegeringsärenden

§ 97

Anmälningsärenden

§ 98

Informationsärenden

§ 99

Övrigt

1

22 november 2011

2

Plats och tid Karlskrona Läsesällskaps Bibliothek
Tisdagen den 22 november 2011, klockan 13.30- 15.30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Magnus Pagels (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande
Ersättare
Daniel Risberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Runesson (C)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva-Britt Norrman, personalspecialist
Lena Johansson, världsarvssamordnare, § 94
Pernilla Johansson, Tekniska Kontoret
§ 94

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Anders Persson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdag den 29 november 2011.

Justerade paragrafer §§ 89-99

22 november 2011

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 november 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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§ 88
Personal- och arbetsmiljöfrågor
Katarina Möller, Vision, informerar om
 Arbetet på Borgmästaregatan börjar bli färdigt så bullret på
Stadsbiblioteket har minskat.
 Arbetet med toaletterna på Stadsbiblioteket är också snart klara.
 Skyddsronderna på biblioteken håller på att genomföras. Det är,
utöver lokalproblemen, inga stora brister i bibliotekspersonalens
arbetsmiljö .
 Katarina tackar för möjligheten för bibliotekspersonalen att besöka
Bok 11. På grund av ett beklagligt missförstånd hade inte riktigt alla
möjlighet att delta. Detta ska inte upprepas vid kommande tillfällen
 Katarina riktar ett tack till kulturchefen som skapat förutsättningar för
all personal, som arbetar i kulturförvaltningen, att delta i den
gemensamma julfesten.
 Förhandlingar pågår där Vision motsätter sig förslag att konvertera
biblioteksassistenttjänster till bibliotekarietjänster.
 På fråga från Anders Persson (S) angående störande ungdomar
svarar Katarina Möller att detta har minskat.
Ordföranden tackar för informationen vilken läggs till
__________

22 november 2011
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Kommunstyrelsen
KN
Akten

§ 89
Budgetuppföljning per den 31 oktober och personalnyckeltal per den 30
september 2011.
Kulturförvaltningen avlämnar härmed följande uppföljningsrapport per
oktober månad 2011
Sammanfattning
Kulturnämndens nettoanslag för 2011 uppgår till 52,0 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2011-10-31 uppgår till 41,4 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 41,4 Mkr. Alltså +/– 0 jämfört
med periodbudget per den sista augusti. Prognostiserat utfall per 2011-12-31
innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet
inom givna ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2011-10-31 uppgår till 41,4 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 41,4 Mkr. Alltså +/– 0 jämfört
med periodbudget per den sista oktober
Prognos
Prognostiserat utfall per 2011-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Personalnyckeltal
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen med
mätperioden 2010 12 01-2011 09 30.
Personaluppföljningen visar på mycket goda siffror. Antalet anställda har ökat
något. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har ökat och den redan låga
sjukfrånvaron har minskat ytterligare.
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att godkänna budgetuppföljningen med personaluppföljning
Kulturchefen riktar ett tack till kulturförvaltningens personal. Utan engagerade
medarbetare går det inte att bedriva effektivt arbete.
Tom Olsson (M) tackar kulturchefen genom att påtala att de utmärkta
personalnyckeltalen tyder på ett gott ledarskap där personalen trivs och
bibehåller sin hälsa.
____________

22 november 2011
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

§ 90
Internbudget 2012
Kulturnämndens controller och kulturchefen redogör för förslaget till fördelning
i internbudget 2012. Målet är att ta beslut om internbudget i november månad.
2012 års budgetram föreslås fördelas mellan förvaltningens budgetansvariga
enligt nedan. Det ankommer sedan på den budgetansvarige att utarbeta en
detaljerad internbudget för respektive ansvarsområde och därmed vidta de
åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till givna ramar. Om detta
kräver åtgärder som måste beslutas av Kulturnämnden, ska detta anmälas till
nämnden senast till februarisammanträdet 2012.
Ramen är uttryckt i 2011 års kostnadsnivå. Kommuninterna kostnader, såsom
hyror mm, och intäkter kommer att vara oförändrade i förhållande till år 2011.
Liksom tidigare år antas att nämnden kommer att få kompensation för den
uppräkning av driftsbidraget till Blekinge museum som kommer att ske 2012.
I januari 2112 kommer enheternas verksamhetsplaner, utifrån
kulturnämndens verksamhetsspecifika mål, att redovisas.
Ulf Hansson begär förtydligande angående om kulturnämndens specifika mål
ska behandlas i kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordföranden yrkar tillägg i dokumentet under Punkt 1 ”Nämndsordförandens
programförklaring”. I avsnittet om världsarvet tillförs meningen: ”Världsarvet
ska vara en hävstång till utvecklingen i Karlskrona”
Sophia Ahlin (M) yrkar skriftligt: Kulturnämnden har inte fått någon utökad ram
för 2012 till följd av kommande it-satsningar. Inga politiska beslut eller avtal
finns heller till grund för att styrka att förvaltningen skall få ökade it-kostnader
från serviceförvaltningen.
Med hänvisning till det fullmäktigebeslut där endast serviceförvaltningen fått
utökad ram för kommande satsning och direktivet till kulturnämnden om att
minska kulturskolans kö yrkar Sophia Ahlin
att den utökade ramen om 121 tkr i IT-samordnarens konto stryks och istället
tillförs kulturskolechefens konto.

22 november 2011
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Forts § 90 Internbudget 2012
Ordförande yrkar att utvecklingsledartjänsten ska sortera direkt under
förvaltningschefen i organisationsplanen.
Kulturchefen meddelar att frågor som rör personalbemanning och
-fördelning beslutas av förvaltningschefen på delegation.
Kulturnämnden uttrycker som sin uppfattning att tjänsten ska sorteras in
under förvaltningschefen så snart det är praktiskt möjligt
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på eget tilläggsyrkande om att tillföra
meningen ”Världsarvet ska vara en hävstång till utvecklingen i Karlskrona”
Under punkt 1, Nämndsordförandens programförklaring
Ordföranden finner att kulturnämnden bifaller tilläggsförslaget.
Ordföranden ställer proposition på Sophia Ahlins yrkande att omdisponera
121 000 kronor från IT- samordnarens konto till kulturchefens konto
Ordföranden finner att kulturnämnden beslutar att bifalla Sophia Ahlins
yrkande

Kulturnämnden beslutar
1. att Punkt 1 ”Nämndsordförandens programförklaring kompletteras med
meningen: ”Världsarvet ska vara en hävstång till utvecklingen i Karlskrona”
2. att avslå ökningen med 121 000 kronor av ramen för IT-samordnarens
konto.
3. att ramen för kulturskolechefens konto utökas med 121 000 kronor.
4. att uppdra åt kulturförvaltningen att upprätta skrivelse angående att
kulturnämnden inte har ekonomiska resurser att öka förvaltningens ITkostnader.
Skrivelsen ställs till Kommunstyrelsen, kommunledningsförvaltningen och ITenheten.
5. att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma på kulturnämndens
sammanträde i december med juridiskt tolkat besked om ifall nämndens mål
ska behandlas i kommunfullmäktige
6. att Kulturnämndens måldokument, antaget av kulturnämnden den 25
oktober 2011 biläggs kulturnämndens internbudget 2012.
__________

22 november 2011

Sökanden
Akten

KN.2011.159.805

§ 91
Beslut om status som ideell kulturförening, Coeur Madame
Ansökan om status som ideell kulturförening har den 21 oktober 2011
inkommit till kulturnämnden från Coeur Madame.
Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att bifalla ansökan
_________

8

22 november 2011
Kommunstyrelsen

9

Kn 2011.142.246

Akten

§ 92
Sammanträdesplan 2012
Förslag till sammanträdesplan lämnades på kulturnämnden den 27 september
2011. Denna återemitterades med uppdrag att förlägga ärendeberedningen
tidigare för att ge längre tid att gå igenom handlingar innan arbetsutskottets
sammanträde.
I det nya förslaget till sammanträdesplan sker utskick av
sammanträdeshandlingar på måndagar. Detta gör att ledamöterna har
handlingarna minst 1 vecka innan arbetsutskottets sammanträde. Förslaget
bygger på 9 nämndssammanträden för 2012.
På kulturnämndens sammanträde den 25 oktober 2011 återemitterades
ärendet igen, med uppdrag till kulturförvaltningen att planera för 10
sammanträden, och att ändra de datum som kolliderar med kommunstyrelse
och fullmäktige.
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att fastställa den föreslagna sammanträdesplanen för 2012
__________

22 november 2011
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§ 93
Arbetsgrupp, filialöversyn
På kulturnämndens sammanträde den 27 september 2011 beslutades om att
inrätta en arbetsgrupp för att göra en översyn av strukturen på
biblioteksfilialerna i kommunen.
Kulturnämnden beslutar
att till att ingå i arbetsgruppen för filialöversyn utse
Ordinarie
Tom Olsson (M), sammankallande
Sophia Ahlin (M)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Daniel Risberg (S)
Adjungerade
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Ersättare
José Espinoza (MP)
Dan Lundkvist (S)

Tom Olsson (M) påpekar att, för att undvika att arbetet inte får avsett fokus,
krävs tydliga direktiv till utredningsgruppen.
Ordföranden föreslår att beslut om direktiv till utredningsgruppen fattas på
kulturnämndens sammanträde i februari.
Han understryker vikten av samförstånd i beslut om filialstrukturen.
__________

22 november 2011
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KN.2011.170.246

§ 94
Namnsättning av parken vid Konstapelsgatan
På kulturnämndens sammanträde den 25 oktober bordlades frågan om
namnsättning av parken till dagens sammanträde
Allmänheten har haft möjlighet att lämna namnförslag till den nyinvigda
parken vid Konstapelsgatan.
Det har kommit in ca 90 namnförslag.
Av dessa enas kulturnämnden om att nominera 5 förslag:
Lindelloparken, Konstapelsparken, Glömda Parken, Båtsmansparken och
Glömda Parken
Kulturförvaltningen genomför en sluten omröstning.
Omröstningen utfaller enligt följande:
1: Gömda Parken
2. Konstapelsparken
3: Lindelloparken
4: Båtsmansparken
5: Glömda Parken
Kulturnämnden beslutar
att ge parken namnet Gömda Parken
Det vinnande förslaget kommer att belönas med en picknickkorg
Namngivning kommer att ske söndagen den 27 november.
__________

22 november 2011
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§ 95
Kulturskolan
Kulturchefen informerar om att Kulturskolans julkonsert kommer att hållas i
Konsthallen, Salongen, den 27 november kl. 13.00 och
kl. 14.30 och föreslår ledamöterna att komma och lyssna.
_________

22 november 2011

§ 96
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn Skillinge, Nättraby
 Nytt vägnamn i Nättraby, Mjöviksdalsvägen
 Ändrat vägnamn i Allatorp
___________

13

22 november 2011
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§ 97
Anmälningsärenden









KF 111020 § 140 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF 111120 § 141 Kommunala val
KS 110906 § 199 Remissyttrande avseende kulturplan
KF 111020 § 146 Policy och riktlinjer för sponsring i Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
KF 111020 § 147 Avgifter Kulturskolan
KF 111020 § 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2011 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 110919
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 111017

__________

22 november 2011
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§ 98
Informationsärenden
Kulturchefen informerar om en skrivelse från Pia Daun, Stjärnstoff, där
föreningen redogör för vilken verksamhet man har bedrivit under sommaren
och de planer man har framöver.
Ulf Hansson (V) vidarebefordrar synpunkter från föräldrar till kulturskoleelever
som påpekar att det är dålig belysning utanför skolan. Dessutom har
önskemål om ett par parkeringsplatser, för dem som hämtar/lämnar på
Kulturskolan, framförts.
Pernilla Johansson svarar att belysningen kommer att förbättras med starkare
sken och att en del lampor kommer att placeras där de gör bättre nytta än i
dag.
Anders Persson ställer fråga till världsarvskommittén angående
handikapphiss i Besökscentrum
Kulturchefen svarar att rampen inte kommer att finnas kvar och att det håller
på att tas fram alternativ till ersättning för densamma.
__________

22 november 2011

16

§ 99
Övrigt
Vedebylund
Ordföranden meddelar att förslaget om att samlokalisera biblioteksfilial
Lyckeby/Mellanstaden med nytt äldreboende i Vedbylund inte längre är
aktuellt.
Kulturnämnden kommer att fortsätta med arbetet omkring en ny, modern
biblioteksfilial i området.
Julavslutning
Ordföranden hälsar kulturnämndens ledamöter välkomna till den årliga
julavslutningen den 15 december kl. 19.00 i Konsthallen.
Samma dag kl. 17.30 kommer stipendieutdelning att ske på Restaurang
Touch. De ledamöter som har möjlighet att närvara hälsas välkomna.
__________

