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Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek
Onsdagen den 30 januari 2013, kl. 13.00-15.00
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)

§§ 1-2 kl. 13.00–13.30

§§ 3-7 kl. 13.00-15.00

Övriga närvarande
Ersättare

José Espinoza (MP)
Dan Lundkvist (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Per Gunnar Olsson, ansvarig kulturlokaler
Lena Johansson, världsarvssamordnare
Karin Sågerås, utvecklingsledare

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Anders Persson (S)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndag den

4 februari 2012
Justerade paragrafer §§ 1-7

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Birgitta Möller

Protokollsjusterare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 februari 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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Metria
Kommunledningsförvaltningen/
Mark och exploatering
Akten

KN.2012.143.246

§1
Nya vägnamn på Sturkö
Förslag har kommit in på namn till två vägar i Bredavik på Sturkö. Båda börjar
vid Sturkövägen och sträcker sig parallellt i nordöstlig riktning mot en havsvik
benämnd Lilla Sandvik. Vägarna skiljs åt av en stenmur.
Till den västra vägen föreslås 4 alternativ till namn:
 Lilla Sandvik, viken nedanför vägen kallas Sandvik
 Lilla Sandviks väg
 Lilla Sandviksvägen
 Rönnhagas väg
Till den östra vägen föreslår fastighetsägaren Svensavägen efter en befintlig
fastighet längs vägen kallad Svensagården.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att fastslå namnet Lilla Sandviks väg för den västra vägen
2. att fastslå namnet Svensavägen för den östra vägen
Kulturnämnden beslutar
1. att bifalla kulturförvaltningens förslag
__________
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§2
Val av arbetsgrupp för Öppna Sinnet 2013
Kulturnämnden beslutar
att till att ingå i arbetsgrupp för Öppna Sinnet 2013 välja
Ordinarie
Jan Lennartsson (M) ordförande
Sophia Ahlin (M)
Ulf Lundh (C)
Birgitta Möller (S)
Ann-Mari Sternulf (S)

Ersättare
Eva Runesson (C)

Anders Persson (S)

Första sammanträdet hålls i anslutning till arbetsutskottets sammanträde den 19
februari 2013
__________

30 januari 2013

Kulturdepartementet
Akten
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KN.2012.129.870

§3
Yttrande över remiss från kulturdepartementet angående rapport om bidrag
till försvarshistorisk verksamhet- en översyn
Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av formerna för
statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. I nuläget fördelas
statsbidraget dels av Statens försvarshistoriska museer (SFHM), dels av Statens
maritima museer (SMM). Statskontoret pekar på brister i nuvarande bidragsmodell.
Kulturnämnden delar slutsatsen att det krävs en enhetlighet i hanteringen, tydliga
kriterier för vad som motiverar bidrag och riktlinjer för storleken på bidragen så att
det blir möjligt att bedöma grunderna för bidragsgivningen, ett enhetligt, förenklat
ansökningsförfarande, samt att det krävs ett öppnare bidragssystem med möjlighet
till systematisk omprövning.
För att uppnå en högre effektivitet och rättssäker hantering krävs en enhetlighet i
förfarandet gällande bidragsfördelningen. Förslaget att föra över ansvaret för
bidragshanteringen uteslutande på SFHM ter sig rimligt eftersom SFHM redan idag
hanterar huvuddelen av ansökningarna och har den större delen av de
bidragsbeviljade museiverksamheterna knutna till sig. SMM hanterar färre
ansökningar och museiverksamheter.
För att uppnå en högre effektivitet och rättssäker hantering krävs en enhetlighet i
förfarandet gällande bidragsfördelningen. Förslaget att föra över ansvaret för
bidragshanteringen uteslutande på SFHM ter sig rimligt eftersom SFHM redan idag
hanterar huvuddelen av ansökningarna och har den större delen av de
bidragsbeviljade museiverksamheterna knutna till sig. SMM hanterar färre
ansökningar och museiverksamheter.
Att som Statskontoret föreslår föra in bidragsfördelningen i
kultursamverkansmodellen innebär konsekvenser. Idag är det relativt få av
museiverksamheterna som uppbär medfinansiering på lokal och regional nivå, men
med en överföring av statsbidraget till kultursamverkansmodellen kommer ett tydligt
krav på kommuners och landstings medfinansiering. Med det ekonomiska tryck som
finns på Sveriges kommuner idag finns en risk att bidrag till museiverksamheterna
prioriteras ner i den kommunala verksamheten, och därför kan det tänkas att ett
antal av de museiverksamheter som idag får statsbidrag inte kommer att kunna få
bidrag i samma storleksordning inom ramen för kultursamverkansmodellen. På sikt
kan det innebära att museiverksamheterna får svårt att överleva om de inte finner
alternativa möjligheter till intäkter. När det gäller stöd till museiverksamheterna
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ifråga om specialistkompetens, transportstöd, marknadsföring mm som SMHA:s
kansli idag ansvarar för, måste detta även fortsatt ske på central nivå, lämpligen
inom ramen för SFHM:s verksamhet, eftersom motsvarande kunskap inte finns
lokalt. Frågan är emellertid om det finns ett behov av ett kansli av den omfattning
som idag.
I nuläget är det i Karlskrona kommun en museiverksamhet som får statligt bidrag,
nämligen Kustartillerimuseum på Aspö. De har under perioden 2009-2012 tilldelats
huvudsakligen driftsbidrag men också vid något tillfälle utvecklingsbidrag. Den
totala bidragssumman har varit 850-900Tkr årligen.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att anta kulturförvaltningens förslag till remissyttrande

Kulturnämnden beslutar
1. att återremittera ärendet till kulturförvaltningen med uppmaning att i möjligaste
mån ta hänsyn till remissvar från Sveriges Maritima Museer.
2. att eftersom remisstiden är knapp, uppdra åt kulturnämndens arbetsutskott att
fatta beslut i ärendet
__________
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Kommunfullmäktige
Akten

§4
Yttrande över medborgarförslag angående namngivning av den öppna platsen
i hörnet av Ronnebygata/Borgmästaregatan till Rådmansplan
Från Föreningen Gamla Carlscrona har inkommit ett medborgarförslag angående
namnsättning av den öppna platsen i hörnet av Ronnebygatan och
Borgmästaregatan för att undvika att platsen får benämning som inte har någon
historisk förankring och som saknar relevans i ett längre perspektiv.
Förslagsställaren föreslår namnet Rådmansplan.
I stadens begynnelse saknade stadens Magistrat och Rådhusrätt egna lokaler
varför dessa troligtvis höll sina sammanträden i borgmästarens hem vid rubricerade
korsning.
Namnet finns inte sedan tidigare i kommunen och strider inte mot god
ortsnamnssed.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget
Yrkanden
Tom Olsson (M) yrkar avslag till medborgarförslaget med hänvisning till Karlskronas
ursprungliga stadsplan att de befintliga gatunamnen är tillräckligt lokaliserande.
Anders Persson (S) yrkar bifall till kulturförvaltningens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anders Perssons bifallsyrkande mot Tom
Olssons avslagsyrkande och finner att kulturnämnden beslutar enligt Anders
Perssons förslag.
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget
Tom Olsson (M), Bruno Carlsson (SD) och Eva Runesson (C) reserverar sig mot
beslutet till förmån för Tom Olssons yrkande.
___________
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§5
Anmälningsärenden










KF 121122 § 182 Ändring av beslut om skattesats för år 2013
KF 121122 § 180 Vision Karlskrona 2030
KF 121213 § 201 Miljöbokslut 2011
KF 121213 § 197 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m. för
år 2013.
KF 121213 § 201 Svar på medborgarförslag om namnbyte av väg
KF 121213 § 205 Justeringar i budget/plan 2013-2015 på grund av
hemsjukvårdens kommunalisering
KF 121213 § 207 Uppföljningsrapport per den 31 oktober för hela Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
KF 121213 § 200 Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona 20132015
KS 121127 § 301Riktlinjer för inomhusklimat

Redovisningen läggs till dagens protokoll
__________

30 januari 2013

§6
Informationsärenden
Mål, uppdrag och prioriteringar
Kulturchefen redogör för de uppdrag, övergripande och nämndspecifika, som
kulturnämnden har fått.
Hon redogör för hur kulturförvaltning/nämnd arbetar med uppfyllelsen av dessa.
Matris över mål som rör kulturnämnden lämnas ut med information om vilka mål
som är uppfyllda, hur arbetet fortgår med övriga mål samt tidplan för uppfyllelse
delas ut.
Ordföranden tackar för informationen.
Kulturförvaltningens verksamheter
Cheferna för kulturförvaltningens verksamheter presenterar sina respektive
verksamheter och vad man kommer att arbeta med under 2013.
Information lämnas om
 Biblioteksverksamheten
 Kulturskolan
 Kulturenheten
 Kulturlokaler
 Världsarvet
Ordföranden tackar för informationen och understryker värdet av att få en
genomgång av den verksamhet som sorterar under kulturnämnden.

__________
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§7
Övrigt
Ett studiebesök till Ljungby kommer att företas i samband med
filialutredningsgruppens arbete.
Kulturnämnden utser Anders Persson (S) Dan Lundkvist (S) att delta tillsammans
med bibliotekschefen och utvecklingsledaren.
Kulturförvaltningens controller lämnar en kort information om det ekonomiska
utfallet i 2012 års internbudget.
Resultatet visar på ett överskott på 40 000 kronor.
Kulturchefen och controllern påminner om att 2013 års budgetram är mindre än
2012 års, vilket medför en stramare ekonomi för året, och uppmanar till försiktighet i
frågor som belastar budget.
Beslut om årsbokslut 2012 tas av kulturnämnden den 26 februari 2013.
__________

26 februari 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 februari 2013

§8

Personal- och arbetsmiljöärenden

§9

Årsredovisning 2013

§ 10

Yttrande över remiss angående Läsandets kultur-slutbetänkande
Litteraraturutredningen

§ 11

Ansökan om status som ideell kulturförening, Crazy Stepz

§ 12

Handlingsplan enligt ungdomspolitiska programmet

§ 13

Delegeringsärenden

§ 14

Anmälningsärenden

§ 15

Informationsärenden

§ 16

Övrigt
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26 februari 2013

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek
Onsdagen den 26 februari 2013, kl. 13.30- 15.30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Anders Persson (S)
Magnus Pagels (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Övriga
närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Maja Heller (S)
Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Maria Holmqvist, kulturpedagog
§§12-15 kl.14.15-14.45
Sandra Bizozzero, Jämställdhetsprojektet § 15 kl. 14.30-14.50

Facklig
representation Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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26 februari 2013

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Birgitta Möller (S)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 5 mars 2013

Justerade paragrafer §§ 8- 16

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Birgitta Möller

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 februari 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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§8
Personal-och arbetsmiljöfrågor
DIK informerar om att
 Fortfarande är inte datorer och skrivare i ordning efter migrering till
Windows 7 och Offfice 10. Dessutom har bibliotekets web-katalog
varit ur funktion ca 1 vecka p.g.a. ett stort, regionalt serverfel. Det har
varit problem med skrivarna på Stadsbiblioteket, vilket är allvarligt då
den enda offentliga skrivaren på Trossö finns på Stadsbiblioteket.
 Det finns oro bland bibliotekspersonalen om eventuella förändringar
till följd av den utredning som gjorts angående biblioteksfilialerna.
Man känner att man inte har varit delaktiga i utredningen.
Kulturchefen informerar om att det förs en ständig diskussion med
kommunens IT-enhet.
Avseende personalens oro inför översyn av filialerna och bristen på
delaktighet så har det varit en helt politiskt tillsatt grupp som har tittat på
Karlskronas filialstruktur. Det kommer att tas fram ett beslutsunderlag av
tjänstemän på kulturförvaltningen. I denna kommer personalen att bli
delaktig. Utredningen kommer att påbörjas hösten 2013.
Ordföranden tackar för informationen
__________
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

KN.2012.35.041

§9
Årsredovisning 2012
Kulturförvaltningens controller, tillsammans med kulturchefen redogör för
förslag till kulturnämndens årsredovisning 2012.
Redovisningen är gjord enligt de mallar och direktiv som utgått från
kommunledning och som är lika för alla nämnder.
Redogörelse lämnas om
 Årets händelser. De olika enheterna har redovisat sina respektive
verksamheter
 Mål och uppdragsuppfyllelse. Redovisas vilka mål och uppdrag som
är påbörjade, fullföljda, uppnådda eller inte uppnådda.
 Resultatuppföljning. Resultaträkning för 2012 visar ett överskott på
40 000 kronor.
 Uppföljning av intern kontrollplan. Samtliga kontrollmoment är utförda
och förslag till förändringar är framtagna
 Personalbokslutet 2012
Ordföranden påpekar att det bör förtydligas att det faktum att målet
”besökare på biblioteken ska öka” beror till stor del på att utlåning sker
digitalt i allt högre grad. Därmed minskar antalet besök hos biblioteket med
motsvarande.
En ökning av besöken förutsätter dessutom en modern utformning av
biblioteket, ett nytt kulturhus.
Birgitta Möller (S) är av samma uppfattning som ordföranden.
Sophia Ahlin (M) föreslår att ett särskilt yttrande om anledningen till att målet
om att besökarna på biblioteket ska öka, tillförs som kopia till bokslutet.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisning och personalbokslut för 2012
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen
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Forts § 9 Årsredovisning 2012
3. att begära hos Kommunstyrelsen att få föra över 144 000 kronor av de icke
ianspråktagna investeringsmedlen avseende inköp av nytt
biblioteksdatasystem till år 2013
4. att uppdra åt kulturförvaltningen att lämna ett särskilt yttrande till
årsredovisningen med förtydligande avseende måluppfyllelsen av
verksamhetsmålet ”Antalet besökare på kommunens bibliotek ska öka”.
Målet är inte realistiskt utan behöver omarbetas i väntan på ett modernt
bibliotek och kulturhus. Målformuleringen måste även omarbetas så att den
ökade digitaliseringen av bibliotekens verksamhet beaktas.
__________
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Särskilt yttrande till Kulturnämndens protokoll från den 26 februari 2013 § 9
Årsredovisning 2012
Den 26 februari 2013 beslöt kulturnämnden att lämna ett särskilt yttrande avseende ej
uppfyllt mål avseende ökning av besökare på biblioteken.
Ett av fullmäktige formulerade mål för biblioteket är att ”Antal besökare på kommunens
bibliotek ska öka” uppnås inte 2012. Detta främst med anledning av att stadsbiblioteket
under en period var stängt på grund av ombyggnad samt att bibliotekets datorer inte varit
tillgängliga under en period då det genomfördes en uppgradering av kommunens
datornätverk.
Så som målet är formulerat ger det ingen indikation på hur medborgarna nyttjar det som är
bibliotekets främsta uppgift, att försörja befolkningen med böcker och media via önskvärda
kanaler. Värt att notera är att även om antal besökare minskar ökar antal låntagare samt
utlån via digitala kanaler.
Biblioteken som mötesplats är viktig och minskningen – som främst är på stadsbiblioteket –
kan på alla sätt också förklaras med den långtifrån förväntade miljö, som en modern
mötesplats bör ha, och som stadsbiblioteket inte på något sätt idag lever upp till. En
uppskattning är att en ökning av antal besökare inte kommer att ske förrän en mer
tillgänglig, modern och ändamålenlig anläggning – kulturhus med bibliotek – är uppförd.
För att målet ska vara ett relevant mått på verksamheten önskas inför budget 2014 att målet
formuleras om, till att gälla antal låntagare och lån. Antal besökare ska naturligvis återges
som ett nyckeltal men kan inte anses vara ett trovärdigt mått för att bedöma verksamhetens
kvalitet.
Kulturförvaltningen på Kulturnämndens uppdrag

Annika Eklund
Kulturchef

26 februari 2013
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Akten
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KN.2012.129.870

§ 10
Yttrande över remiss från kulturdepartementet angående rapport om
bidrag till försvarshistorisk verksamhet- en översyn
Statskontoret har på regeringens uppdrag genomfört en översyn av formerna
för statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter. I nuläget fördelas
statsbidraget dels av Statens försvarshistoriska museer (SFHM), dels av
Statens maritima museer (SMM). Statskontoret pekar på brister i nuvarande
bidragsmodell.
Kulturnämnden delar slutsatsen att det krävs en enhetlighet i hanteringen,
tydliga kriterier för vad som motiverar bidrag och riktlinjer för storleken på
bidragen så att det blir möjligt att bedöma grunderna för bidragsgivningen, ett
enhetligt, förenklat ansökningsförfarande, samt att det krävs ett öppnare
bidragssystem med möjlighet till systematisk omprövning.
För att uppnå en högre effektivitet och rättssäker hantering krävs en enhetlighet
i förfarandet gällande bidragsfördelningen. Förslaget att föra över ansvaret för
bidragshanteringen uteslutande på SFHM ter sig rimligt eftersom SFHM redan
idag hanterar huvuddelen av ansökningarna och har den större delen av de
bidragsbeviljade museiverksamheterna knutna till sig. SMM hanterar färre
ansökningar och museiverksamheter.
För att uppnå en högre effektivitet och rättssäker hantering krävs en enhetlighet
i förfarandet gällande bidragsfördelningen. Förslaget att föra över ansvaret för
bidragshanteringen uteslutande på SFHM ter sig rimligt eftersom SFHM redan
idag hanterar huvuddelen av ansökningarna och har den större delen av de
bidragsbeviljade museiverksamheterna knutna till sig. SMM hanterar färre
ansökningar och museiverksamheter.
Att som Statskontoret föreslår föra in bidragsfördelningen i
kultursamverkansmodellen innebär konsekvenser. Idag är det relativt få av
museiverksamheterna som uppbär medfinansiering på lokal och regional nivå,
men med en överföring av statsbidraget till kultursamverkansmodellen kommer
ett tydligt krav på kommuners och landstings medfinansiering. Med det
ekonomiska tryck som finns på Sveriges kommuner idag finns en risk att bidrag
till museiverksamheterna prioriteras ner i den kommunala verksamheten, och
därför kan det tänkas att ett antal av de museiverksamheter som idag får
statsbidrag inte kommer att kunna få bidrag i samma storleksordning inom
ramen för kultursamverkansmodellen. På sikt kan det innebära att
museiverksamheterna får svårt att överleva om de inte finner alternativa
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Forts § 10 Yttrande över remiss från kulturdepartementet angående rapport om
bidrag till försvarshistorisk verksamhet- en översyn
möjligheter till intäkter. När det gäller stöd till museiverksamheterna ifråga om
specialistkompetens, transportstöd, marknadsföring mm som SMHA:s kansli
idag ansvarar för, måste detta även fortsatt ske på central nivå, lämpligen inom
ramen för SFHM:s verksamhet, eftersom motsvarande kunskap inte finns lokalt.
Frågan är emellertid om det finns ett behov av ett kansli av den omfattning som
idag.
I nuläget är det i Karlskrona kommun en museiverksamhet som får statligt
bidrag, nämligen Kustartillerimuseum på Aspö. De har under perioden 20092012 tilldelats huvudsakligen driftsbidrag men också vid något tillfälle
utvecklingsbidrag. Den totala bidragssumman har varit 850-900Tkr årligen.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att anta kulturförvaltningens förslag till remissyttrande

Kulturnämnden beslutar
att efter en mindre ändring, av redaktionell art, godkänna kulturförvaltningens
förslag till yttrande.
__________

26 februari 2013

Crazy Stepz
Kulturförvaltningen
Akten

KN.2013.12.805

§ 11
Ansökan om status som ideell kulturförening, Crazy Stepz
Dansföreningen Crazy Stepz har ansökt om status som ideell kulturförening.
Föreningen bedriver kursverksamhet för barn, ungdomar och vuxna. Man
anordnar även danskvällar för medlemmar och ibland även för allmänheten.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
besluta
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att bifalla ansökan
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening för Crazy Stepz
___________
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KN.2011.106.862

§ 12
Handlingsplan enligt ungdomspolitiska programmet
Kulturförvaltningens kulturpedagog redogör för den handlingsplan enligt det
ungdomspolitiska programmet som föreslås för kulturförvaltningen.
Ungdomspolitiska programmet antogs av komunfullmäktige den 18 oktober
2012.
Handlingsplaner enligt programmet ska årligen upprättas för varje nämnds
verksamhet.
Information lämnas om




Övergripande mål, delmål samt motivering till dessa.
Genomförande och uppföljning av målen
Förberedelser inför 2014

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att anta föreslagen handlingsplan enligt ungdomspolitiska programmet
Kulturnämnden beslutar
att anta den föreslagna handlingsplanen för 2013 enligt ungdomspolitiska
programmet
__________
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26 februari 2013

§13
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Yttrande över remiss angående bidrag till försvarshistorisk verksamhet
Beslut fattade av tjänstemän
 Reviderad attestlista
Redovisningen läggs till dagens protokoll
__________

12

26 februari 2013

§ 14
Anmälningsärenden


KS 130108 § 10 Anvisningar för uppföljning 2013

Redovisningen läggs till dagens protokoll
__________
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26 februari 2013
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§ 15
Informationsärenden
Jämställdhetsarbete i Karlskrona kommun
Sandra Bizozzero, ledare för projektet ”Hållbar jämställdhet”, redogör för
arbetet inom ramen för projektet.
Det jämställdhetspolitiska målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att
forma samhället och sina egna liv.
Som grund för arbetet ligger den europeiska deklarationen CEMR som
Karlskrona kommun har undertecknat.
Information lämnas om
 Jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsperspektiv i alla beslut, på alla
nivåer, i alla steg och av alla
 Effekter vi vill uppnå. Jämställd service och tjänster, lika bra skolresultat
för, god upplevd miljö och hälsa, lika hög trygghetsgrad oavsett kön.
Metodiskt och progressivt jämställdhetsarbete i kommunen.
 Aktiviteter. Genusutbildning, workshops och seminarier, integrering av
CEMR i kommunens styrdokument, analysera könsuppdelad statistik,
medborgardialoger etc.
 Förväntat resultat vid projektets slut.
I kulturförvaltningen har arbetet med att könsuppdela statistik påbörjats.
Ordföranden tackar för informationen.
UKM- riksfestival i Karlskrona
Kulturförvaltningens kulturpedagog informerar om att den riksfestival som
årligen anordnas av UKM (Ung kultur möts) kommer att hållas i Karlskrona den
15-18 juni 2013.
UKM är en rikstäckande ideell förening. Aktiviteterna är kostnadsfria och
drogfria. Alla former av kultur är representerade.
I Karlskrona står kulturförvaltningen och idrotts- och fritidsnämnden som
huvudarrangör.
300 ungdomar mellan 13 och 20 år kommer att delta.
Årets tema blir ”Omtanke”. Omtanke om miljön, andra och sig själv.
Programmat består av 2 galaföreställningar, vernissage, ”labbar”, föredrag,
politikercafé, klädbytarevent, allsång m.m.
Ordföranden tackar för informationen.
Fördelning Öppna Sinnet 2013
Kulturchefen redogör för hur fördelningen av Öppna Sinnet-potten har fördelats.
Det har kommit 43 ansökningar. Kommittén för Öppna Sinnet har fördelat

26 februari 2013

Forts § 15 Informationsärenden
bidragen och med hänsyn till geografisk spridning, större/mindre evenemang,
olika kulturyttringar, målgrupp.
Tillkännagivande av fördelningen kommer att ske via pressmeddelande.
_________
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§ 16
Övrigt
Anders Persson (S) rapporterar från ett studiebesök, tillsammans med Dan
Lundqvist (S), bibliotekschefen och kulturförvaltningens utvecklingsledare, till
Lidhult i Småland för att titta på ett alternativ till traditionell biblioteksfilial.
Man skapade då en modell där biblioteksverksamheten bedrivs i ICA-affärens
lokaler. I lokalerna finns även ett café i anslutning till biblioteket. Väl planerade
lokaler med hjul på alla bokhyllor etc. gör lokalen flexibel och kan användas till
flera olika ändamål.
Biblioteket är bemannat med bibliotekspersonal 1,5 dagar/vecka. Övrig tid bistår
affärspersonalen biblioteksbesökarna.
Verksamheten är inte utvärderad ännu men alla förklarar att man är nöjda med
arrangemanget.
Ordföranden tackar för rapporten.
Kulturnämnden utser Anders Persson (S) och Tom Olsson (M) att åka på
seminariet om det meröppna biblioteket i Kävlinge den 7 mars 2013. Om Tom
Olsson har förhinder ersätter Sophia Ahlin (M)
Ordföranden rapporterar från Stockholm Furniture Fair. En stor prestigefylld
möbel- och designmässa. Representerad på denna var en av Karlskrona
kommuns kulturstipendiater 2012, Karin Meijer.
Ordföranden föreslår att nästa arbetsutskott, den 19 mars 2013 ändrar tid till kl.
12.00. Ingen har något att invända mot att ändra tiden.
__________

26 mars 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 mars 2013

§ 17

Personal- och arbetsmiljöärenden

§ 18

Budgetuppföljning per den 28 februari 2013

§ 19

Kommunfullmäktiges uppdrag ”att ta fram bidragsnormer till stöd för barn
och unga i föreningslivet”

§ 20

Delegeringsärenden

§ 21

Anmälningsärenden

§ 22

Informationsärenden

§ 23

Övrigt

1

26 mars 2013

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek
Onsdagen den 26 mars 2013, kl. 13.30- 15.15
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Magnus Pagels (S) § 22 kl.13.30–14.25
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S) §§ 17-21, 23 kl. 14.25–15.15
Övriga
närvarande
Ersättare

Tjänstemän

José Espinoza (MP)
Rose-Marie Leksell (SD)
Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Katarina Möller, Informatör § 19

Facklig
representation Torsten Samzelius, DIK
Katarina Möller, Vision

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

26 mars 2013

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Birgitta Möller (S)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 17- 23

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Birgitta Möller

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 april 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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26 mars 2013

§8
Personal-och arbetsmiljöfrågor
Vision informerar om
 Samverkansavtal färdigt
 Pensionsavgång biblioteksassistent
DIK informerar om
 Samverkansavtalet förhandling
 Omdisponeringar på Stadsbiblioteket pga. sjukskrivning
 Fortsatt oro bland (filial)personalen pga. pågående filialutredning
och avsaknaden av påverkansmöjlighet.
Ordföranden understryker att politiken har ett uppdrag att arbeta för och
utveckla en säker filialstruktur. När det blir dags för själva utformningen
och verkställelse av beslut från nämnden kommer personalen att vara
delaktig i utformningen.
Ordföranden tackar för informationen
__________

4

26 mars 2013

Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

5

KN.2012.132.041

§ 18
Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
Kulturnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 51,4 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2013-02-28 uppgår till 8,6 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 8,6 Mkr. Alltså +/- 0 jämfört
med periodbudget per den siste februari. Prognostiserat utfall per 2013-12-31
innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet
inom givna ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2013-02-28 uppgår till 8,6 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 8,6 Mkr. Alltså +/- 0 jämfört
med periodbudget per den siste februari.
Budget

Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensamt
IT-kostnader
Världsarv
Reserv
Summa

-515
-3 804
-21 237
-10 503
-3 203
-9 837
-657
-1008
-600
-51 364

Periodbudget

-93
--747
-3 917
-2 309
-650
-567
-109
-175
0
-8 568

Utfall

-84
-845
-3 880
-2 386
-583
-566
-126
-151
0
-8 621

Avvikelse

+9
-98
+37
-77
+67
+1
-17
+24
0
-53

Prognos
Prognostiserat utfall per 2013-02-28 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.

26 mars 2013
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Forts § 8 Budgetuppföljning per den 28 februari 2013
Investeringsredovisning
Årsbudget

Förbrukat
januari –
februari

Prognos
helår

Biblioteken

484 000

20 000

Kulturskolan
Konsthallen
Kulturlokaler
Summa
investeringsanslag

60 000
40 000
60 000
644 000

0
0
0
20 000

484
000
60 000
40 000
60 000
644 000

Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas under året.
I årsbudgeten ingår 144 000 kr som förts över från föregående år.
Personaluppföljning
Personaluppföljningen för tiden 1/12 2012 till och med 31/1 2013 visar
fortsatt mycket bra siffror. I de fall siffrorna avviker från föregående
mätningar kan de förklaras med att det är en eller ett fåtal personer som har
fått förändrat mätvärde.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att besluta
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen.
Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen.
__________

26 mars 2013

Kommunfullmäktige
Akten

7

KN.2011.148.800

§ 19
Kommunfullmäktiges uppdrag ”att ta fram bidragsnormer till stöd för
barn och unga i föreningslivet”
Ett av kulturnämndens uppdrag i antagen budget är att ta reda på hur
kulturföreningarna arbetar med verksamhet för barn och unga samt ta fram
bidragsnormer:
Kulturnämnden får i uppdrag att ta fram bidragsnormer för stöd till barn och
unga inom föreningslivet. (KF 2012-06-19 § 100)
Då verksamheten som bedrivs inom respektive förening är väldigt varierad,
är det svårt att formulera generella normer som ska kunna gälla för alla.
En utredning är gjord i dialog med föreningarna vilken ligger som grund
förslaget. Utformningen av bidragsregler som föreslås är formulerad utifrån
att alla föreningarna ska kunna ta till sig och bedriva verksamheten mot barn
och unga i större omfattning än i dagsläget.
Sedan 2001, när dåvarande kultur- och fritidsnämnden delades, har inga nya
bidragsnormer tagits fram i den nya kulturnämnden varför utbetalningar har
skett efter hävd och tradition. Det finns inga framtagna fördelningsprinciper
utan vi har fortsatt efter den lista som fanns då.
I dag finns 12 bidragsberättigade kulturföreningar under kulturnämnden i
Karlskrona kommun.
Föreningarnas bidrag 2013
Karlskrona Teaterförening
Lyckå kammarmusikfestival
Jazz i Karlskrona
Karlskrona Konstförening
Karlskrona Filmstudio
Visans vänner
Karlskrona Symfoniorkester
Chamber music festival
Föreningen Rediviva
Nöjesklubben QL
Älmtamåla Skolrotes
Intresseförening
Opera på Ungskär
Barn- och ungdomspott
Summa

Kronor
270 000
100 000
52 250
39 000
14 250
14 250
100 000
100 000
5 225
21 375
28 500
65 000
50 000
859 850

26 mars 2013
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Forts § 19 Kommunfullmäktiges uppdrag ”att ta fram bidragsnormer till stöd
för barn och unga i föreningslivet”
Kulturföreningarna har skickat in ansökningar varje år utan någon enhetlig
mall.
Vid kontroll mot olika kulturnämnder i landet så är flera av dem anslutna till etjänster och samtliga kräver samma uppgifter av sökanden.
Kulturförvaltningen har haft flera möten med kulturföreningarna där bland
annat frågan om hur bidragsansökan i framtiden ska se ut.
För att få en bakgrundsbild av hur det ser ut i kulturföreningarna idag har en
enkät skickats
ut till våra 12 kulturföreningar och 9 stycken har svarat.
Med stöd av nämnda utredning föreslår kulturförvaltningen kulturnämnden att
anta följande förslag till följande bidragsnormer:
- varje kulturförening ska inom ordinarie verksamhet/bidragspott ha
återkommande arrangemang för barn och unga. I ansökan inför
verksamheten kommande år ska varje förening formulera vad och när.
Föreningarna har också möjlighet att söka extra medel för detta ur en mindre
pott som skapats under 2013.

- ur bidragspotten Öppna Sinnet samt regionens bidragspott Crowd Culture
ges möjlighet att - enligt i länet antagen kulturplan - söka medel för
arrangemang bland annat med och för barn och unga. Speciellt
samverkan/ansökan med Crowd Culture, andra föreningar, lokala eller
regionala kulturinstitutioner kring arrangemang kommer att prioriteras från
kulturnämndens sida.
- kulturföreningarna aktivt deltar i de träffar samt upplägg gällande
information kring barn och unga, övrig marknadsföring med mera som
kulturförvaltningen initierar samt att använda de e-tjänster som
kulturförvaltningen framgent kommer att införa.

26 mars 2013

Forts § 19 Kommunfullmäktiges uppdrag ”att ta fram bidragsnormer till stöd
för barn och unga i föreningslivet”
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att anta av kulturförvaltningen förslag till bidragsnormer som syftar till att
öka stöd för barn och unga i föreningslivet
2. att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige

Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
1. att anta kulturförvaltningens förslag till bidragsnormer som syftar till att
öka stöd för barn och unga i föreningslivet
2. att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige
__________
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§ 20
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Torhamn
 Nytt vägnamn i Jämjö
 Nytt vägnamn på Verkö
Redovisningen lägges till handlingarna
___________

10

26 mars 2013
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§ 21
Anmälningsärenden




KF 130124 § 14 Personliga inköpskort med betalansvar i Karlskrona
kommun
KS 130129 § 26 Årsrapport från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
2012
KS 130129 § 27 Medel till styrgruppen för nytt stadsbibliotek 2013

Redovisningen lägges till handlingarna
__________

26 mars 2013
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§22
Informationsärenden
Information av Studieförbunden
Till dagens sammanträde är samtliga studieförbund, verksamma i Karlskrona
kommun, inbjudna för att informera om sina verksamheter och
framtidsplaner.
Peter Johansson från Blekinge Läns Bildningsförbund inleder med att
informera om grunden för det folkbildande arbetet.
NBV (Nykterhetsrörelsens bildningsförbund) informerar om arbetet mot
alkohol och andra droger samt planerad verksamhet.
Musikhuset Oden: Music Box-turné, 50/50projektet, Cross boarders och
ombyggnad av replokaler
REmember: projektet mot våld, droger och skadegörelse
Integration: I samarbete med somaliska kulturföreningen
Folkhälsa: I samarbete med KRIS
Folkuniversitet: Planerar akademiska föreläsningar för allmänheten. Har
samarbete med biblioteket och Bibliotekets Vänner, Konsumentverket,
finansinspektionen och studenter på BTH
Studiefrämjandet: Oberoende förbund med inriktning mot natur och
friluftsliv. Har omfattande ledarutvecklingsprogram i 3 steg. En stor del av
verksamheten är inriktad mot cirkelverksamhet i hundklubbar.
Skåne/Blekinge har påbörjat ett arbete för att främja en mer jämställd
musikverksamhet, DISTA
Sensus: Har sitt ursprung i Svenska Kyrkan. Arbetar med frågor som rör
livsfrågor, mångfald och globala frågor.
Man arbetar med t.ex. pilgrimsvandringar, retreater och skapar möjligheter
för att kunna mötas över religions- lands- och språkgränser. Man har
konfirmandundervisning och träffar med daglediga. ”Våga vara” är ett projekt
för långtidssjuka och arbetslösa.
ABF: (Arbetarnas bildningsförbund) arbetar utifrån 2 spår:
Att stärka folkrörelserna genom att erbjuda kunskap åt föreningar t.ex. kurser
i föreningsbildande, sammanträdesteknik etc.
Att motverka klassamhället genom att hjälpa till med att skapa forum för att
t.ex. utveckla svenska språket på annat sätt än det traditionella

26 mars 2013
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Forts § 22 Informationsärenden
SV: (Studieförbundet Vuxenskolan) Arbetet riktat mot frågor om Demokrati,
Mångfald och Integration. Mycket arbete riktat mot personer med
funktionsnedsättning t.ex. musikcaféer för stroke-drabbade.
I projektet ” Läskraft” samarbetar man med äldreförvaltningen, Röda Korset
och Lättläst-biblioteket för att öka läsandet hos äldre personer.
Man arbetar stort med att göra alla mer digitalt medvetna.
Bilda: grund i frikyrkorörelsen. Samarbetar med Reaktor Sydost som är ett
resurscentrum för film och ung kommunikation. Bilda samarbetar med
sommarteatern i Karlskrona, Rotbygd (tillsammans med Folkuniversitetet).
Man planerar att skapa en arena för studier i existentiella frågor i t.ex. någon
nedlagd frikyrkoförsamlings gudstjänstlokal.
Medborgarskolan: Arbetar med traditionell studiecirkelverksamhet. Har 2
stora mål för att göra folkbildning tillgänglig för alla.
Man försöker nå ut till områden med hög andel invånare med utländsk
bakgrund genom att samla personer med gemensamma intressen för att
genom ämnet nå språket.
Nå ut till äldre personer, där de finns, med anpassat kursmaterial och
metoder.
Ordföranden tackar för informationen
__________

26 mars 2013
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§ 16
Övrigt
Ordföranden gratulerar kulturnämndens ledamot Ulf Lundh (C) på hans
födelsedag.
Birgitta Möller (S) rapporterar från en mycket bra konsert med tv-spelsmusik
som Karlskrona Symfoniorkester framförde, tillsammans med elever från
estetiska programmet, i Sparresalen den 24 mars.
__________

23 april 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 23 april 2013

§ 24

Personal- och arbetsmiljöärenden

§ 25

Nytt vägnamn i Kristianopel

§ 26

Biblioteksplan- uppdatering

§ 27

Årsredovisning Kenneth Strängs Minnesfond

§ 28

Delårsbeslut per den 30 april beslut om delegering till arbetsutskottet

§ 29

Ansökan om status som ideell kulturförening, Chamber Music Festival

§ 30

Delegeringsärenden

§ 31

Informationsärenden

§ 32

Övrigt

1

23 april 2013

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek
Tisdagen den 23 april 2013, kl. 13.30- 15.15
Beslutande
Ledamöter

Övriga
närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice 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)

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Dan Lundkvist (S)
Annika Eklund, kulturchef
Eva Wernersson, bibliotekschef

Facklig
representation Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

23 april 2013

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Ulf Hansson (V)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 24- 32

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 april 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

23 april 2013

§ 24
Personal-och arbetsmiljöfrågor
DIK informerar om
 Planeringen av öppettider och bemanning under sommarmånaderna
 Ang. förslag från barn- och ungdomsförvaltningen att lägga ner
bibliotekspedagogtjänsten på Sunnadalskolan
 Förslag till ny bibliotekslag presenteras under dagen
Ordföranden tackar för informationen
__________

4

23 april 2013

Metria
Kommunledningsförvaltningen/
Mark och exploatering
Akten

5

KN.2013.56.246

§ 25
Nytt vägnamn i Kristianopel
Ett förslag till vägnamn på en väg väster om Kristianopels samhälle har
inkommit. Vägen börjar vid korsning med Kustvägen/Kärringerydsvägen. Vägen
sträcker sig norrut och ansluter till vägen Söremåla/Möllehall.
Fastighetsägarna har enats om namnet ”Ebbas Väg”. Ebba var en kvinna som
levde hela sitt liv i ett litet torp vid vägen. Platsen benämndes ”Sanden” och
kvinnan kallades ”Ebba på Sanden”.
Namnet är unikt i kommunen och har lokal kulturhistorisk anknytning så det
föreligger inga formella hinder.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden
att fastställa anhållan om att fastställa namnet Ebbas Väg

Kulturnämnden beslutar
att fastställa namnet Ebbas Väg
__________

23 april 2013

Akten

KN.2013.57.880

§ 26
Biblioteksplan- uppdatering
Bibliotekschefen redogör för den smärre revidering som gjorts i Karlskrona
kommuns biblioteksplan. Revideringen är gjord för att stämma överens dels
med den nya bibliotekslagen och dels de visioner, mål och uppdrag som
kommunfullmäktige har antagit.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden föreslå Kommunfullmäktige
besluta
att godkänna kulturförvaltningens förslag till uppdatering av Karlskrona
kommuns biblioteksplan

Kulturnämndens beslutar föreslå kommunfullmäktige
att godkänna kulturförvaltningens förslag till uppdatering av Karlskrona
kommuns biblioteksplan
__________
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23 april 2013

Kommunledningsförvaltningen
Akten

7

KN.2013.62.860

§ 27
Årsredovisning Kenneth Strängs Minnesfond 2012
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 sitt musicerande
 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.
Stipendiat 2012 var Alice Lidberg, piano.
En enig jury utsåg stipendiaten med motiveringen att Alice har utvecklats på ett
remarkabelt sätt sedan deltagandet förra året och för att hon, trots mycket stark
konkurrens, visade fantastiskt fokus. Genom att, på ett personligt sätt tolka,
vara lyhörd och, virtuost och minnesvärt, framföra sina stycken.
Bidragen framfördes med mycket hög klass både vad gäller den musikaliska
tolkningen och presentationen.
Stipendiesumman var 15.000 kronor.
Kulturnämndens beslutar
att godkänna 2012 års redovisning av Kenneth Strängs minnesfond
__________

23 april 2013
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§ 28
Delårsbokslut per den 30 april 2013 beslut om delegering till
arbetsutskottet
Då det finns förslag om att ställa in kulturnämndens sammanträde i maj behövs
det en beredskap för att fatta beslut om delårsbokslut per den 30 april 2013.
Ordföranden föreslår att, i händelse av inställt sammanträde i maj, rätten att
fatta beslut angående delårbokslut per den 30 april delegeras till
kulturnämndens arbetsutskott.
Kulturnämnden beslutar
att i händelse av inställt sammanträde i maj, delegeras rätten att fatta beslut
angående delårbokslut per den 30 april 2013 till kulturnämndens arbetsutskott.
__________

23 april 2013

Chamber
Akten
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KN. 2013.47.805

§ 29
Ansökan om status som ideell kulturförening, Chamber Music Festival
Chamber Music Festival har inkommit med en ansökan om att erhålla status
som ideell kulturförening med rätt till reducerad hyra av kulturlokaler.
Birgitta Möller (S) begär kompletterande uppgifter avseende föreningen innan
beslut.
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras till kulturförvaltningen och att
kulturnämnden delegerar rätten fatta beslut i frågan till arbetsutskottet.
Kulturnämnden beslutar
1. att återremittera ärendet till kulturförvaltningen för komplettering
2. att delegera rätten att fatta beslut i ärendet till kulturnämndens arbetsutskott
___________

23 april 2013

§ 30
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Reviderad attestlista 2013
Redovisningen lägges till handlingarna
__________

10

23 april 2013
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§ 31
Informationsärenden
E-lönebesked
Kulturnämndens sekreterare informerar om införandet av e- lönebesked för
kommunens anställda. Detta är ett led i Karlskrona kommuns strävan efter en
effektivisering av lönehanteringen likväl som strävan efter att minska
miljöpåverkan.
Beslut har fattats av Kommunstyrelsen och gäller alla.
För att använda självservicen i lönehanteringssystemet DAMEN (den anställdes
meny) krävs ett användarkonto på kommunens intranät. Detta är förknippat
med en kostnad/användare. Drygt 5000 kronor för hela nämnden/år
Information lämnas om


Anledning, vinster och beslut



Tidplan



Genomförande

Ordföranden föreslår att de som INTE vill ha sina lönespecifikationer digitalt
anmäler detta till sekreteraren. För övriga tar Kulturnämnden kostnaderna för
användarkontona.
Ordföranden tackar för informationen
__________

23 april 2013
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§ 32
Övrigt
Kulturchefen informerar om att det har aviserats besparingar inför internbudget
2014.
Sophia Ahlin (M) informerar om att hon erhållit ett brev från Bengt Saltö med
synpunkter på hanteringen av Karlskrona konstförenings förmedling av konst i
Konsthallen.
Ordföranden tackar för informationen
__________

5 juni 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 5 juni 2013

§ 33

Personal- och arbetsmiljöärenden

§ 34

Ombudgetering, internbudget 2013

§ 35

Medborgarförslag angående ändring av adressnamn och
postortsnamn på Möcklö och Senoren

§ 36

Remiss cykelstrategi för Karlskrona kommun

§ 37

Delegeringsärenden

§ 38

Anmälningsärenden

§ 39

Informationsärenden

§ 40

Övrigt

1

5 juni 2013

Plats och tid Marinmuseum, Karlskrona
Onsdagen den 5 juni 2013, kl. 15.00- 16.45
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C) §§ 34-40 § 15.15-16.45
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
Ersättare
Joakim Bengtsson § 33 kl. 15.00-15.15
Daniel Risberg (S)
Övriga
närvarande
Ersättare

Tjänstemän

José Espinoza (MP)
Dan Lundqvist (S)
Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller

Facklig
representation Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

5 juni 2013

Justering
Protokollsjusterare

Ann-Mari Sternulf (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 33-40

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ann-Mari Sternulf (S)

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 13 juni 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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5 juni 2013

§ 33
Personal-och arbetsmiljöfrågor
DIK informerar om
 Kulturresa för bibliotekspersonalen
 Pensionsavgångar
 Sommaröppettiderna
 Fortsatt oro bland (filial)personalen pga. pågående
filialutredning.
Ordföranden tackar för informationen
__________

4

5 juni 2013

Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten

5

KN.2012.132.041

§ 34
Ombudgetering internbudget 2013
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för ärendet.
Med anledning av kommunens dåliga ekonomiska läge är risken
uppenbar att man måste lägga ut besparingsuppdrag på nämnderna.
Mot denna bakgrund är det enligt kulturförvaltningen nödvändigt att
vidta åtgärder för att kunna effektuera kommande besparingar med kort
varsel.
En stor del av kulturnämndens budget är uppbunden i avtal med
externa aktörer, till exempel i form av bidrag. Hyresavtal löper över flera
år och kan inte sägas upp direkt. Det finns under året ett antal
pensionsavgångar inom biblioteksverksamheten som man kan välja att
inte återbesätta eller att återbesätta i mindre omfattning eller senare. I
övrigt är det främst öppettider, service och ambitioner som måste
sänkas.
Sådana åtgärder innebär, generellt sett, försämrad service för
medborgarna, eftersom utrymmet för rationaliseringar i verksamheten
redan är utnyttjat. Det är inte meningen att arbetsbelastningen på
personalen ska öka i och med de åtgärder som kommer att krävas.
Kulturförvaltningen förslår en ombudgetering från den löpande
verksamheten till nämndens reserv med 300 000 kr för innevarande år.
Syftet är att denna ombudgetering ska täcka det sparbeting som
kommunfullmäktige förväntas ta beslut om i juni.
Förslaget är att ombudgeteringen fördelas mellan de olika
verksamheterna enligt nedan:
Verksamhet

Kulturenheten
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Kulturnämnden
Förvaltningsgemensamt
Världsarv
Summa
-

Ramreduktion

30 tkr
90 tkr
70 tkr
50 tkr
25 tkr
25 tkr
10 tkr
300 tkr

I korthet får ovanstående ramreduktioner följande konsekvenser:
Kulturenheten: Antalet arrangemang på helger och kvällar, t ex
familjeprogram, kommer att bli färre än planerat under andra halvåret.
Bibliotek: Filialernas sommarstängning kommer att bli längre i år än
tidigare år och öppettiderna på stadsbiblioteket under kvällstid kommer
eventuellt att reduceras. Minskade öppettider innebär att målet att antalet

5 juni 2013

-
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Forts § 34 Ombudgetering internbudget 2013
besökare på kommunens bibliotek ska öka riskerar att inte kunna
uppnås.
Kulturskola: Anslaget för publika arrangemang kommer att reduceras,
med följd att dessa blir färre än planerat. Undervisningen ska i möjligaste
mån undantas besparing.
Kulturlokaler: Planerad kvalitetshöjning av teknik i våra lokaler kommer
att skjutas på framtiden.
Kulturnämnden: Denna besparing är redan effektuerad då ett nämndsoch ett arbetsutskottssammanträde ställts in under våren.
Förvaltningsgemensamt: Medlen för tillfälligt stöd till föreningars
kulturarrangemang kommer att reduceras.
Världsarvet: Omprioriteringar inom den planerade verksamheten.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att godkänna ovanstående förslag,
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att genomföra sedvanliga fackliga
förhandlingar i ärendet,
3. att efter genomförda förhandlingar, beslut fattas enligt gällande
delegationsordning,
4. att till Kommunfullmäktige anmäla att Kulturnämnden bedömer att
målet att antalet besökare på kommunens bibliotek ska öka riskerar att
inte kunna uppnås för år 2013.
Sophia Ahlin (M) betonar att detta är justeringar som gäller 2013 och att,
för att få en mer långsiktig ekonomisk hållbarhet inför kommande år,
måste Kulturnämnden besluta vilka verksamheter man vill prioritera
utifrån det framtagna måldokumentet.
Yrkanden
Sophia Ahlin (M) yrkar att attsats 4 ändras så att den inkluderar förslag
till revidering av Kommunfullmäktiges mål för Kulturnämnden.
Birgitta Möller (S) yrkar bifall till Sophia Ahlins ändringsyrkande.
Birgitta Möller (S) meddelar att Socialdemokraterna inte deltar i beslut
om attsatserna 1-3
Ulf Hansson (V) meddelar att Vänsterpartiet inte deltar i beslut om
attsatserna 1-3

5 juni 2013
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Forts § 34 Ombudgetering internbudget 2013
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på kulturförvaltningens förslag till attsats
4 mot Sophia Ahlins ändringsyrkande och finner att kulturnämnden
beslutar enligt Sophia Ahlins förslag
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna kulturförvaltningens förslag
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att genomföra sedvanliga fackliga
förhandlingar i ärendet,
3. att efter genomförda förhandlingar, beslut fattas enligt gällande
delegationsordning,
4. att till Kommunfullmäktige anmäla att Kulturnämnden bedömer att
målet ”antalet besökare på kommunens bibliotek ska öka” riskerar att inte
kunna uppnås för år 2013 samt föreslår Kommunfullmäktige besluta att
ta bort målet om att besökare på biblioteken ska öka.
_________

5 juni 2013

Kommunfullmäktige
Akten

8

KN.2013.12.246

§ 35
Medborgarförslag angående ändring av adressnamn och
postortsnamn på Möcklö och Senoren
Östra Blekinge Hembygdsförening har i ett medborgarförslag
hemställt hos Kommunfullmäktige om att byta postortsnamn och
adresser på Möcklö och Senoren.
Förslagsställaren hemställer om
”2. Att om möjligt se till att i alla adresser lägga till SENOREN resp.
MÖCKLÖ före postnumret”
Utformningen av adresser är standardiserad och tillåter inte en
ytterligare nivå. Det är Lantmäterimyndigheten som bestämmer
utformningen av adresser enligt Svensk Standards riktlinjer.
Därför ligger det utanför kommunens förmåga att påverka
utformningen av adresser.
”3. Att arbeta för att SENOREN och MÖCKLÖ får egna postadresser”
Byte av postortnamn/postnummer hanteras av posten med stöd av
Postlagen § 7d.
Byte eller återtagande av postortsnamn kan beviljas av Posten om
särskilda skäl föreligger.
De flesta av Postens kriterier för byte av postortsnamn är uppfyllda, dock
inte alla.
Trots det är förslagsställarens motiveringar för ett byte så starkt att det
kan försvara en ansökan från Karlskrona kommun.
Kulturnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta
1. att avslå Östra Blekinge Hembygdsförenings hemställan om att tillföra
namnen Senoren resp. Möcklö i den befintliga adressen.
2. att bifalla Östra Blekinge Hembygdsförenings hemställan om att
Karlskrona kommun ska ansöka om ändring av postortsnamn- och
nummer avseende Möcklö
3. att bifalla Östra Blekinges Hembygdsförenings hemställan om att
Karlskrona kommun ska ansöka om ändring av postortsnamn- och
nummer avseende Senoren
__________

5 juni 2013
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Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

§ 36
Remiss angående cykelstrategi i Karlskrona kommun
Kulturchefen redogör för det förslag till cykelstrategi för Karlskrona
kommun som tagits fram av Karlskrona kommuns trafikutskott.
Karlskrona kommun har tagit fram en cykelstrategi som ska bidra till att
utveckla och förbättra Karlskrona som cykelkommun. Antal cykelresor i
Karlskrona måste öka. Idag väljer 7 kommuninvånare av 100 cykel för
sina vardagsresor. Motsvarande i Växjö och Kalmar är 19 respektive 20
av 100.
Forskning visar att cykling är lönsamt för samhället och bidrar till
folkhälsan. En strategi för att öka cyklingen i Karlskrona är viktig och helt
rätt i tiden.
I handlingsprogrammet 2014 -2016 redogörs för ett antal åtgärder som
ska genomföras:
1.
Kommunikation och marknadsföring
2.
Fysiska åtgärder
3.
Fördjupade utredningar
4.
Uppföljning
Det är viktigt att fokusera på är den inledande informationskampanjen.
Många andra kommuner och städer arbetar mycket kreativt och med stor
framgång i att nå ut till medborgare och olika målgrupper med olika
kampanjer. Gör en noggrann omvärldsbevakning och ta efter det som
fungerat på andra ställen.
Att Karlskrona utan tvekan är en av Sveriges vackraste cykelstäder, med
en kulturarvsupplevelse runt varje hörn, bör också användas i all
information!
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att godkänna kulturförvaltningens yttrande
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna kulturförvaltningens yttrande
___________

5 juni 2013

§ 37
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn vid Fågelmara Gård
 Byte av vägnamn i Fågelmara
Redovisningen läggs till handlingarna
__________

10

5 juni 2013
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§ 38
Anmälningsärenden








KS 130402 § 80 Arkivinspektionsrapport för Karlskrona kommuns
samlade verksamhet
KF 130321 § 39 Ny inköps- och upphandlingspolicy för Karlskrona
kommunkoncern, samt riktlinjer för inköp och upphandling
KF 130425 § 48 Uppföljning per den 28 februari 2013 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet
KF 130425 § 52 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2013
KS 130507 § 122 Uppdrag att ta fram förslag om nytt
åtgärdspaket för att åstadkomma en resultatförbättring redan
2013
Kulturförvaltningens samverkansgrupps protokoll 130415

Redovisningen läggs till handlingarna
__________

5 juni 2013
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§ 39
Informationsärenden
Kommunfullmäktiges uppdrag ”att ta fram bidragsnormer till stöd för barn
och unga i föreningslivet”
Ärendet togs upp som ett anmälningsärende i kommunfullmäktige där det
efterlystes ett regelverk liknande det som finns inom idrott- och
fritidsnämnden.
Kulturchefen redogör för hur ärendet har hanterats.
Kulturchefen föreslår att det ges ett uppdrag åt kulturförvaltningen om att
utforma bidragsnormer för alla sökande.
Beslut om uppdrag tas på kulturnämndens sammanträde den 24
september
Information angående arbetet med att utveckla formerna för
biblioteksfilialer.
Kulturchefen informerar om att arbetet med Kommunfullmäktiges
uppdrag att ”utreda hur sambandet mellan filialbiblioteken och det lokala
föreningslivet ska kunna intensifieras och utökas” har startat.
Brev med frågor om hur man kan tänka sig att samarbeta har gått ut till
föreningar och näringsliv.
Sophia Ahlin (M) påtalar vikten av att diskussion om filialer tas i samband
med diskussionerna om internbudget.
Frågan om samverkan med lokalt föreningsliv och näringsliv tas upp till
diskussion på Kulturnämndens sammanträde den 24 september.
Information om arbetet i styrgruppen för nytt kulturhus
Ordföranden redogör för hur långt styrguppens arbete har kommit och
tankarna omkring det fortsatta arbetet.
Det har gjort en fördjupad konsekvensbeskrivning som har presenterats
för Kommunstyrelsen och ska presenterad för Kommunfullmäktige i juni.
Rapporten delas ut till Kulturnämnden.
Det som återstår nu för i år är att informera politiker och medborgare.
En medborgardialog ska hållas hösten 2013 med kulmen under
kulturveckan, vecka 47.
Sommaraktiviteter
Kulturchefen uppmanar ledamöterna att ta del av det breda kulturutbudet
som kommer att finnas i Karlskrona kommun.
Kulturfolder för sommaren delas ut till Kulturnämnden.
__________

5 juni 2013
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§ 40
Övrigt
Skrivelse har kommit in om att det beslut som Kulturnämnden fattat, om
rutiner vid försäljning av konst i Konsthallen, inte följs. Kulturchefen
redogör för de rutiner som har gällt efter att beslutet togs, och konstaterar
att de överensstämmer med beslutet.
Brevet ska besvaras med uppgift om att Kulturnämndens beslut
angående rutiner för försäljning av konst i Konsthallen följs.
Ordföranden tackar för informationen.
Sekreteraren delar ut manual för inloggning i Heroma/självservice.
Ordföranden tackar all personal i kulturförvaltningen och Kulturnämndens
ledamöter för gott utfört arbete under våren och önskar alla en trevlig
sommar.
Birgitta Möller (S) tackar ordföranden för gott samarbete och önskar även
honom en trevlig sommar.
__________

24 september 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 september 2013

§ 41

Personal- och arbetsmiljöärenden

§ 42

Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per den 31 juli
2013

§ 43

Yttrande över remiss angående förslag till internationellt program för
Karlskrona kommun

§ 44

Kommunfullmäktiges uppdrag ”att utreda hur samarbetet mellan
filialbiblioteken och det lokala föreningslivet ska kunna intensifieras och
utökas”

§ 45

Ansökan om status som ideell kulturförening, Kulturföreningen Stjärnstoff

§ 46

Sammanträdesplan 2014

§ 47

Delegeringsärenden

§ 48

Anmälningsärenden

§ 49

Informationsärenden

§ 50

Övrigt

1

24 september 2013

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 24 september 2013, kl. 13.30–15.00
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M)
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
Ersättare
José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)
Övriga
närvarande
Ersättare

Hind Abdul Wahab (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef
Karin Sågerås, utvecklingsledare

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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24 september 2013

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Tom Ohlsson (M)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 41-50

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Tom Ohlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 2 oktober 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

24 september 2013

Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

4

KN. 2012.132.041

§ 41
Delårsbeslut per den 31 augusti 2013 med personaluppföljning per den
31 juli 2013
Kulturförvaltningens controller och kulturchefen redogör för delårsbokslutet
avseende
 Viktiga händelser under perioden
 Mål- och uppdragsuppfyllelse
 Ekonomi
 Personal
Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,3 Mkr. Kulturnämndens ekonomiska
utfall per 2013-08-31 uppgår till 33,1 Mkr. Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 33,0 Mkr. Alltså ett underskott på 0,1 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista augusti. Prognostiserat utfall per 2013-12-31
innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet
inom givna ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2013-08-31 uppgår till 33,1 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 33,0 Mkr. Alltså ett underskott på
0,1 Mkr jämfört med periodbudget per den sista augusti.
Uppföljning per enhet
Budget

Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensamt
IT-kostnader
Världsarv
Reserv
Summa

-480
-3 792
-21 186
-10 555
-3 179
-9 880
-657
-1 018
-600
-51 347

Periodbudget

-315
-2 540
-14 045
-6 880
-2 243
- 5 775
-438
-773
0
-33 009

Utfall

-307
-2 600
-14 024
-6 768
-2 399
-5 667
-504
-823
0
-33 092

Avvikelse

+8
-60
+21
+112
-156
+108
-66
-50
0
-83

Prognos
Prognostiserat utfall per 2013-08-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Besparingsåtgärder
Enligt beslut i Kommunfullmäktige den 18 juni 2013 har Kulturnämndens
budgetram reducerats med 300 000 kr.

24 september 2013
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Forts § 41 Delårsbokslut per den 31 augusti 2013 med personaluppföljning per
den 31 juli 2013
Eftersom risken för en sådan ramminskning kommit till kulturförvaltningens
kännedom så beslutade Kulturnämnden om en ombudgetering vid sitt
sammanträde den 5 juni. Beslutet innebar att de olika verksamheternas
budgetramar minskades med motsvarande 300 000 kronor.
Dessa ramreduktioner är nu inarbetade i budget och det är kulturförvaltningens
uppfattning att dessa åtgärder kommer att få förväntad effekt.
Investeringsuppföljning
Årsbudget

Biblioteken
Kulturskolan
Kulturenheten
Kulturlokaler
Summa investeringsanslag

484 000
60 000
40 000
60 000
644 000

Förbrukat januari
– augusti

Prognos helår

419 168
0
50 000
26 280
495 448

484 000
50 000
50 000
60 000
644 000

Personal
Peronaluppföljningen för perioden 2012-12-01–2013-07-31 redovisas.
Kulturförvaltningens personalsiffror visar fortsatt mycket goda värden. I
jämförelse med kommunen som helhet har kulturförvaltningen höga
sysselsättningsgrader, lågt uttag av mertid, låga sjuktal och hög frisknärvaro.
Kulturnämndens verksamhet kommer under resten av året att bedrivas för att
uppnå uppsatta mål inom beviljade budgetramar.
Birgitta Möller (S) föreslår att barnperspektivet förtydligas.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna delårsbokslutet per den 31 augusti 2013 och
personaluppföljningen per den 31 mars 2013 och att överlämna dessa till
Kommunstyrelsen
2. att efter förtydligande avseende barnperspektiv, överlämna delårsbokslutet
per den 31 augusti 2013 till revisionen
__________

24 september 2013

Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KN.2013.87.105

§ 42
Yttrande över remiss angående förslag till internationellt program för
Karlskrona kommun
Programmet ersätter den internationella handlingsplanen som antogs av
Kommunstyrelsen 2007
Syftet med programmet är att skapa en gemensam plattform för kommunens
internationella arbete. Det ska utgå från nyttan för medborgarna och bidra till att
kommunens antagna mål i nämnder och bolag uppnås med en strävan mot
visionen.
Arbetet delasupp i tre delar. Omvärldsbevakning, verksamhetsutveckling och
positionering. Förslaget är välformulerat och har tydlig struktur. Dock bör det
övergripande målet ”Karlskrona kommun ska initiera eller tacka ja till att ingå i 5
nya projekt/nya nätverk eller annan form av samverkan per år” förtydligas då
den stora mängden projekt och samarbeten riskerar att ta resurser från annan
verksamhet. Ambitionsnivån är högt satt och skulle innebära att den blir svår att
leva upp till för de mindre nämnderna/förvaltningarna
Ett avsnitt om att utbilda kommunens ekonomipersonal om möjligheter/modeller
för finansiering, typer av medel att söka samt redovisning av internationella
projekt bör tillföras dokumentet.

Kulturnämnden beslutar
att anta kulturförvaltningens yttrande
_________

24 september 2013

Kommunfullmäktige
Akten

7

KN.2013.12.246

§ 43
Kommunfullmäktiges uppdrag ”att utreda hur samarbetet mellan
filialbiblioteken och det lokala föreningslivet ska utökas och intensifieras”
Bibliotekschefen och utvecklingsledaren redogör för ärendet.
Då ärendet ännu är i ett inledande stadium skickades en enkätundersökning till
55 olika aktörer i de mindre orter där filialbiblioteken i Karlskrona kommun finns.
Om ärendet kommer att drivas vidare kommer ytterligare strategier för att nå ut
till eventuella lokala samarbetspartners i kommunen.
Syftet med enkäten var att ta reda på vilka samarbetsformer med biblioteken
som finns idag och möjligheter till bibehållande och utökning.
Svarsfrekvensen var 37 %.
Enkäten skickades även till personalen på berörda bibliotek fast med omvänd
frågeställning, hur samarbetet med lokala aktörer sker, och hur ska man behålla
och utöka detta.
Den slutsats som dras av denna inledande undersökning var att det i dagsläget
inte handlar om att samarbeta utan att biblioteken hjälper till att informera om
aktiviteter, möten etc. samt lånar ut lokaler för olika ändamål. Det krävs
ekonomiska resurser för att ett samarbete ska kunna utformas där föreningsoch näringsliv ska ge service till biblioteken.
Om ett framtida samarbete ska skapas är det av vikt att alla är införstådda med
att innehåll och kvalitet inte blir fullt ut detsamma
I filialutredningens fortsatta arbete bör det diskuteras hur vi kan anpassa
biblioteken till Karlskrona kommuns samhällsutveckling och ur vems perspektiv
som bibliotekets kvalitet ska bedömas.
Det krävs tydliga beslut, ett genomtänkt projekt med avsatt ekonomi, tydliga mål
och vilja för att genomföra en organisation som tillgodoser medborgare och
personal.
Kulturnämnden beslutar
1. att anta kulturförvaltningens utredning om hur samarbetet mellan
filialbiblioteken och lokala föreningslivet ska öka och intensifieras
2. att avlämna rapport om fullgjord utredning till kommunfullmäktige
Kulturnämnden beslutar för egen del
att uppdra åt kulturförvaltningen att, i samband med kulturförvaltningens
filialutredning, återkomma med ett konkret förslag på att pröva alternativ
driftsform för någon filial
__________

24 september 2013

Kulturföreningen Stjärnstoff
Akten
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KN.2013.75.805

§ 44
Ansökan om status som ideell kulturförening, Kulturföreningen Stjärnstoff
Kulturföreningen Stjärnstoff har ansökt om status som ideell kulturförening.
Det är en förening som arbetar för gemenskap genom kulturen och vill
motverka isolering genom att skapa mötesplatser där människor kan utöva
olika kulturformer.
Arbetsutskottet begärde, på sammanträdet den 17 september 2013,
kompletterande uppgifter avseende medlemsantal, antalet minderåriga och
stadgar
Föreningen har lämnat begärda uppgifter.
Sophia Ahlin (M) yrkar bifall till ansökan
Kulturnämnden beslutar
1. att bifalla kulturföreningen Stjärnstoffs ansökan om status som ideell
kulturförening.
___________

24 september 2013

Kommunledningsförvaltningen

KN.2013.111.006

Akten

§ 45
Sammanträdesplan 2014
Kulturförvaltningen har gjort ett förslag som läggs fram för kulturnämnden för
beslut.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden när planen tagits fram.
Kulturnämnden beslutar
att anta den föreslagna sammanträdesplanen
___________

9

24 september 2013

§ 46
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Nättraby
 Nytt vägnamn i Torsnäs
 Nytt vägnamn i Hallarum
 Nytt vägnamn på Sturkö
Beslut fattade av tjänstemän
 Uppdaterad attestlista 2013
Redovisningen läggs till handlingarna
__________

10

24 september 2013
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§ 47
Anmälningsärenden


KS 120904 § 190 Tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för
världsarvet, Trefaldighetskyrkan
 KF 120920 § 126 Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun
 KF 120920 § 133 Svar på motion om utveckling av Besökscentrum för
världsarvet
 KF 120920 § 136 Svar på medborgarförslag om att flytta skulpturen
akrobater på elefant till en mer synlig plats
 KF 120920 § 137 Svar på medborgarförslag om vattenorgel
 Kulturnämndens samverkansgrupps protokoll 130513
 Kulturnämndens samverkansgrupps protokoll 130527
Redovisningen läggs till handlingarna
__________

24 september 2013
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§ 39
Informationsärenden
Information från styrgruppen för nytt Kulturhus
Ordföranden informerar om att en medborgardialog omkring ett nytt kulturhus
startade lördagen den 21 september. En ”kulturhuskub” invigdes kl. 11 på
Kungsplan där man kan få information och där man kan lämna förslag och
synpunkter. Det kan man även lämnas på bl.a. på biblioteken och i
kommunhuset.
I samband med invigningen bjöds det på en gatuperformance som
åskådliggjorde läge och storlek på ett framtida kulturhus.
Återblick sommaren 2013
Kulturchefen redogjorde för sommarens utbud av kulturhändelser. Det har varit
ett flertal stora och välarrangerade evenemang som har samlat mycket publik.
Besökscentrum för världsarvet har slagit besöksrekord med ca 25 000
besökande fram till den 31 augusti.
Hösten 2013
Kulturchefen informerar om kulturveckan som blir veka 47. I likhet med förra
året kommer kulturförvaltningen tillsammans med övriga kulturaktörer att
manifestera kulturen under denna vecka.
”Låna dig rik”
Bibliotekschefen informerar om att biblioteken kommer att göra en ”Låna dig
rik”- kampanj vecka 46 då biblioteket kommer att visa sig på olika platser i
kommunen.
Ordföranden tackar för informationen
__________

24 september 2013
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§ 40
Övrigt
Ulf Hansson (V) informerar om att Maud Fernström har begärt att få komma till
kulturnämnden för att delge nämnden sina idéer.
Kulturnämnden kommer överens om att bjuda in Maud Fernström till något
sammanträde framöver.
__________

22 oktober 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 oktober 2013

§ 51

Personal- och arbetsmiljöärenden

§ 52

Presentation av status på filialbiblioteken

§ 53

Internbudget 2014, diskussion

§ 54

Delegeringsärenden

§ 55

Anmälningsärenden

§ 56

Informationsärenden

§ 57

Övrigt

1

22 oktober 2013

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 22 oktober 2013, kl. 13.30–15.30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S) §§ 51-53 kl. 13.30-14.40
Magnus Pagels (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S) §§ 54-57 kl. 14.40-15.30
Övriga
närvarande
Ersättare

Tjänstemän

José Espinoza (MP)
Maja Heller (S)
Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef

Fackliga
Torsten Samzelius, DIK
Representanter

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

22 oktober 2013

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Magnus Pagels (S)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 51-57

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Magnus Pagels

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 oktober 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

22 oktober 2013

§ 51
Personal- och arbetsmiljöärenden
DIK informerar om:
 RFID har införts på Stadsbiblioteket. Övergången har gått
förvånande smidigt. RFID kommer nu att införas på de större
biblioteksfilialerna.
 Brist på personal (på grund av sjukdom, ledigheter och utbildningar)
har gjort att 2 filialer har tvingats hålla stängt under kortare perioder.
Ordföranden tackar för informationen.

4

22 oktober 2013
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§ 52
Presentation av status på filialbiblioteken
Kulturchefen och bibliotekschefen redogör för den inventering som är gjord
avseende aktuell standard på biblioteksfilialerna.
Det ser mycket olika ut i olika filialer. Medan en del är ändamålsenliga och
fräscha är behovet av renovering stort på andra.
Behoven kommer att listas och en plan för arbetet kommer att upprättas.
Kulturchefen meddelar, som svar på fråga från Tom Ohlsson (M), att ett avtal
om samarbetet med barn- och ungdomsförvaltningen förhoppningsvis blir klart
innan årsskiftet 2013/2014.
Eva Runesson (C påpekar att skyltningen till biblioteken behöver förbättras.
Ordföranden tackar för informationen
_________

22 oktober 2013
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§ 53
Internbudget 2014, diskussion
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för det
diskussionsunderlag som tagits fram.
Enheterna redovisas var för sig avseende uppsatta mål, budget och
verksamhet.
För varje enhet finns samma frågeställningar:
 Är målen uppnådda inom befintliga ramar?
 Förändring inför nästa år?
 Förändring långsiktigt?
 Hur kvalitetssäkrar vi verksamheten?
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Synpunkter som kommer fram är:
 Ska kulturförvaltningen förvalta kulturlokalerna eller ska de förvaltas
tillsammans med kommunens övriga fastighetsbestånd
 Kan servicegraden öka vid bokningar
 Potten till utställningar värnas
 Stort symbolvärde för Karlskronas varumärke i att kommunen kan säga
att det avsätts 1 miljon kronor till världsarvsverksamhet
 Planeringen av evenemang bör bli bättre
 Dags att justera beloppen för föreningsbidragen
 Kan vara svårt för förenigar att få hjälp av studieförbund
 Kulturnämnden komma överens om policy för föreningsbidrag över
parti/block-gänserna
 Målformulering avseende kö till Kulturskolan bör följas upp
 Ta hänsyn till den digitala utlåningen i budget för att undvika att utlånen
minskas på grund av kostnadsskäl

__________

22 oktober 2013

§ 54
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Anhållan om ändrat vägnamn i Olsäng
Redovisningen läggs till handlingarna
___________

7

22 oktober 2013

§ 55
Anmälningsärenden
 KS 130903 § 158 Resepolicy för Karlskrona kommun
 Kulturförvaltningens samverkansgrupps protokoll 130916
Redovisningen läggs till handlingarna
__________

8

22 oktober 2013

9

§ 56
Informationsärenden
Pris för kulturprojekt
Kulturchefen informerar om att Nätverket ”Union of the Baltic Cities” har utsett
Karlskrona kommun till årets pristagare inom kulturområdet.
Karlskrona kommun får priset för sin del i konstprojektet "Art Line".
Våren 2013 genomfördes en film- workshop för ungdomar. En av filmerna från
Karlskrona har fått pris i en final om bästa film i Jönköping.
Ordföranden tackar för informationen
__________

22 oktober 2013

§ 57
Övrigt
Ordföranden rapporterar om att han representerat kulturnämnden på
Stadsbudskårens 30- årsjubileum.
Vice ordföranden rapporterar om att hon representerat kulturnämnden
på Karlskrona Orkesterförenings 100-årsjubileum
Bruno Carlsson (SD) informerar om att Karlskrona stadsförsamling har 1
gosskör och 1 flickkör.
Eva Runesson (C) informerar om att Värmlandsteatern ger en föreställning i
Stengöls skola den 23 oktober.
__________
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26 november 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 november 2013

§ 58

Personal- och arbetsmiljöärenden

§ 59

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 med personalnyckeltal
per den 30 september 2013

§ 60

Internbudget 2014, diskussion

§ 61

Val av arbetsgrupp för Öppna Sinnet 2014

§ 62

Delegeringsärenden

§ 63

Anmälningsärenden

§ 64

Informationsärenden

§ 65

Övrigt

1

26 november 2013

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 26 november 2013, kl. 15.00–16.40
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
Ersättare
Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S)
Maja Heller (S)

Övriga
närvarande
Ersättare

Tjänstemän

§§ 58-63 kl. 15.00-16.23

José Espinoza (MP)

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller

Fackliga
Torsten Samzelius, DIK
Representanter

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

26 november 2013

Justering
Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 58-65

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Sophia Ahlin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 december 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

26 november 2013

§ 58
Personal- och arbetsmiljöärenden
DIK informerar om:
 Den förvaltningsövergripande förmiddagen den 26 november
 Kulturveckan. Fortfarande pågår en utställning på
Stadsbiblioteket om Bröderna Grimm av Kulturskolans elever.
 Personalen i filialen i Holmsjö planerar för flytt till den nya
Allhallen
 Rekrytering av en bibliotekarie pågår
 I biblioteksassistet har slutat. Ersättare rekryteras internt inom
kommunen.
Ordföranden tackar för informationen.

4

26 november 2013

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

5

KN.2012.132.041

§ 59
Budgetuppföljning per den 31 oktober med personalnyckeltal per
den 30 september
Sammanfattning
Ansvarig controller Anders Svensson redogör för den ekonomiska
uppföljningen.
Kulturnämndens nettoanslag för 2013 uppgår till 51,4 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2013-10-31 uppgår till 42,3 Mkr.
Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 42,8 Mkr. Alltså +0,5
Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktobersedan hänsyn tagits
till reserven. Prognostiserat utfall per 2013-12-31 innebär i nuläget att
Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2013-10-31 uppgår till 42,3 Mkr.
Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 42,8 Mkr. Alltså +0,5
Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktober, sedan hänsyn tagits
till reserven.
Budget
Periodbudget Utfall
Avvikelse
Nämnd
-480
-373
-353
+20
Allmänkultur
-3 792
-3 158
-3 294
-136
Bibliotek
-21 186
-17 513
-17 565
-52
Kulturskola
-10 555
-9 166
-8 934
+232
Kulturlokaler
-3 179
-2 793
-2 773
+20
Förvaltningsgemensamt
-9 880
-7 822
-7 825
-3
IT-kostnader
-657
-547
-623
-76
Världsarv
-1 018
-896
-974
-78
Reserv
-600
-600
0
+600
Summa
-51 347
-42 868
-42 341
+527
Prognos
Prognostiserat utfall per 2013-10-31 innebär i nuläget att
Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.

26 november 2013
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Forts § 47 Budgetuppföljning per den 31 oktober med
personaluppföljning per den 30 september 2013
Investeringsredovisning
Årsbudget

Biblioteken
Kulturskolan
Konsthallen
Kulturlokaler
Summa
investeringsanslag

484 000
60 000
40 000
60 000
644 000

Förbrukat
januari –
oktober
672 167
0
50 000
26 280
748 448

Prognos
helår
672 200
0
50 000
26 300
748 500

Överskridandet beror på att kostnaderna för den upphandlade
ommärkningen av medier på biblioteken (RFID) har blivit högre i början
av projektet än beräknat. Det medför lägre kostnader kommande period.
Personaluppföljning
Förvaltningschef Annika Eklund redogör för personaluppföljningen.
Personmalnyckeltalen visar fortsatt mycket goda värden i jämförelse med
kommunen i sin helhet.
Kulturnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2013 och
personaluppföljning per den 30 september 2013
__________

26 november 2013

7

KN.2013.138.041
Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten

§ 60
Internbudget 2014, diskussion
Förvaltningschef Annika Eklund och ansvarig controller Anders Svensson
redogör för det förslag till internbudget 2014 som tagits fram.
Enheterna redovisas var för sig avseende uppsatta mål, budget och
verksamhet.
Kulturnämnden diskuterar förslaget.
Beslut om internbudget 2014 fattas av kulturnämnden den 17
december 2013
Ordföranden tackar för informationen
__________

26 november 2013
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§ 61
Val av arbetsgrupp för Öppna Sinnet 2014
Kulturnämnden beslutar
att till att ingå i arbetsgrupp för Öppna Sinnet 2014 välja
Ordinarie
Jan Lennartsson (M) ordförande
Ulf Lundh (C)
José Espinoza (MP)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)

Ersättare
Bruno Carlsson (SD)

Ulf Hansson (V)

Första sammanträdet hålls i anslutning till arbetsutskottets sammanträde
den 21 januari 2014
Ersättare kallas till sammanträdena.
__________

26 november 2013

§ 62
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Fågelmara
 Nytt vägnamn i Alnaryd/Blåningsmåla
 Nya vägnamn i Tving
Redovisningen läggs till handlingarna
___________
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26 november 2013

§ 63
Anmälningsärenden





KF 130919 § 109 Kommunikationsplan för Karlskona kommuns
samlade verksamhet
KF 130919 § 112 Miljöprogram för Karlskrona kommun
KS 131008 § 199 Byte av sammanträdesdag
KS 131008 § 198 Sammanträdesplan år 2014 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott.

Redovisningen läggs till handlingarna
__________

10

26 november 2013
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§ 64
Informationsärenden
Beredskapsplan vid kris
Förvaltningschef Annika Eklund informerar om att arbete pågår med att
ta fram en beredskapsplan vid kris.
Utbildning av nyckelpersoner inom förvaltningarna har genomförts.
Förändringar Kulturskolan
Förvaltningschef Annika Eklund informerar om att Kulturskolans chef har
slutat sin tjänst. I avvaktan på rekrytering av ny chef, är Lenny Mostberg
tillförordnad.
Ordföranden tackar för informationen
Världsarvsprojektet
Förvaltningschef Annika Eklund informerar om att Länsstyrelsen har
uppmanat kommunen att komma in med en ansökan angående ett
eventuellt projekt om kulturturism- och entreprenörskap.
En arbetsgrupp har bildats med representanter från Utveckling i
Karlskrona, samhällsbyggnadsförvaltingen och kulturförvaltningen.
Arbetsgruppen kommer att lämna en redogörelse om projektet på
kulturnämndens sammanträde i januari.
Tom Ohlsson (M) ifrågasätter att kulturnämnden inte har fått någon
information om projektet och understryker vikten av att kulturnämnden är
delaktig i frågor som har med världsarvet att göra.
Ordföranden föreslår att kulturnämnden hålls kontinuerligt informerad om
hur arbetet fortsskrider.
Kulturnämnden beslutar
att bifalla ordförandens förslag
__________

26 november 2013
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§ 65
Övrigt
Stipendieutdelning och julavslutning
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson informerar om att kulturnämndens
sammanträde i december kommer att hållas i Blekinge Museums lokaler
på Rosenholmsområdet.
Efter sammanträdet kommer museets ”Öppet Magasin” att förevisas.
Efter visningen blir det utdelning av kulturstipendier på Scandic hotell.
Därefter avslutas kvällen med kulturnämndens julavslutning
__________

17 december 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 17 december 2013
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Övrigt

1

17 december 2013

Plats och tid Blekinge Museums lokaler på Rosenholm, Karlskrona
Tisdagen den 17 december 2013, kl. 15.00–18.00
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Lenny Mostberg, Tf. kulturskolechef
Börje Dovstad, kommunstyrelsen

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

17 december 2013

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 66-72

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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17 december 2013

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

KN.2013.142.041

§ 66
Internbudget 2014
Kulturchefen, Annika Eklund, och ansvarig controller, Anders Svensson,
redogör för förslaget till internbudget 2014.
Förslaget har diskuterats på nämnderna i oktober och november.
Förslaget är upprättat enligt de direktiv som gäller för upprättande av
internbudgetdokument i Karlskrona kommun.
Kulturnämndens budgetram för år 2014 uppgår till 51,7 Mkr
Förvaltningens förslag bygger på nedanstående underlag:
– Kommunfullmäktiges budget beslut den 21 november 2013 med
tillhörande budgetskrivelse från femklövern
– Politiskt måldokument för kulturnämnden
– De synpunkter som framkom vid kulturnämndens budgetdiskussion i
oktober
– Anvisningar för internbudget från Kommunledningsförvaltningen
– Budgetuppföljning per den 31 oktober 2013
2014 års budgetram för kulturnämnden uppgår till 51 658 tkr. Denna ram är
311 tkr högre än föregående år. Ökningen beror dels på att den
budgetjustering på 300 tkr som gjordes våren 2013 endast avsåg år 2013
och dels på att ramen innehåller kompensation för 2013 års löneökningar.
2014 års budgetram innehåller en ökning av sparbetinget avseende
effektiviseringar inom IT och telefon med 137 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att anta bifogat förslag till internbudget för år 2014,
2. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för anpassning av
filialbiblioteken för framtiden,
3. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till lösning av
biblioteksservicen i Torhamn i framtiden, samt
4. att fastställa förslag till hyresnivåer för förvaltningens kulturlokaler från
och med år 2014.
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17 december 2013

Forts § 66 Internbudget 2014
Yrkanden
Eva Runesson (C) yrkar att formuleringen i att-sats 2 ändras till …”att ta
fram en plan för anpassning och eventuell upprustning av filialbiblioteken för
framtiden” och ordföranden finner att kulturnämnden bifaller förslaget
Birgitta Möller (S) yrkar att en 5 att- sats tillförs
”Att under förutsättning av att kulturnämnden får medel för att driva
Sunnateatern, undersöka möjligheten att inrätta en mindre scen i området,
att använda s av teatern och av föreningar med inriktning på barn- och
ungdomsverksamhet”. Ordföranden finner att kulturnämnden bifaller
förslaget

Kulturnämnden beslutar således
1. att anta bifogat förslag till internbudget för år 2014,
2. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en plan för anpassning och
eventuell upprustning av filialbiblioteken för framtiden,
3. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till lösning av
biblioteksservicen i Torhamn i framtiden,
4. att fastställa förslag till hyresnivåer för förvaltningens kulturlokaler från
och med år 2014 samt
5. Att under förutsättning av att kulturnämnden får medel för att driva
Sunnateatern, undersöka möjligheten att inrätta en mindre scen i området,
att användas av teatern och av föreningar med inriktning på barn- och
ungdomsverksamhet
__________
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17 december 2013

Kommunfullmäktige
Revisionen
Akten

6

KN.2013.143.042

§ 67
Intern kontrollplan 2014
Förvaltningschef, Annika Eklund, redogör för det förslaget till intern
kontrollplan för år 2014.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2009-05-28 § 103 ska varje nämnd
senast 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
Uppföljning av
bidrag inom ”Öppna
sinnet”
Efterlevnad av
biblioteksplanen
Skyddsronder –
rutiner och
rapportering

Frekven
s
1 gång

Kontrollansvarig

Rapporttid

Rapport till

Förvaltningschef/
sekreterare

1 december

Kulturnämnd

1 gång

Bibliotekschef

1 december

Förvaltningschef

1 gång

Resp.
verksamhetschefer

1 november

Samverkansgrupp

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att anta föreslagen intern kontrollplan för år 2014

Kulturnämnden beslutar
att anta den, av kulturförvaltningen, föreslagna interna kontrollplanen för år
2014
__________

17 december 2013

§ 68
Handlingsplan för social mångfald
Kulturchefen, Annika Eklund, redogör för ärendet.
Det åligger varje nämnd att ta fram en handlingsplan utifrån den, av
kommunfullmäktige antagna, planen för social mångfald i Karlskrona.
Kulturförvaltningen har gjort ett förslag till handlingsplan för Kulturnämndens
område.
Sophia Ahlin (M) föreslår att ärendet bordläggs till kulturnämndens
sammanträde i februari 2014 och ordföranden finner att kulturnämnden
bifaller förslaget
Kulturnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till kulturnämndens sammanträde i februari 2014
__________
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17 december 2013

§ 69
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Utbildnings- och arbetsstipendium 2013
 Kulturpris 2013
Ordföranden redogör för arbetsutskottets beslut om kulturpristagare 2013.
Kulturchefen, Annika Eklund, redogör för, och lämnar motivering till, valet av
stipendiater samt ger en kort presentation av dem.
Redovisningen läggs till handlingarna
___________
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17 december 2013

§ 70
Anmälningsärenden




KF 131024 § 122 Kommunala val
KF 131024 § 121 Avsägelser av kommunala uppdrag
KS 131105 § 224 Biblioteksplan-uppdatering

Redovisningen läggs till handlingarna
__________
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17 december 2013

§ 71
Informationsärenden
Sammanställning av synpunkter och klagomål
Förvaltningschef Annika Eklund informerar om att det har inkommit 5
synpunkter och klagomål samt vilka åtgärder som har vidtagits.
Ordföranden tackar för informationen
__________
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17 december 2013

11

§ 72
Övrigt
Tf. kulturskolechefen, Lenny Mostberg, lämnar en kort information om
Kulturskolans verksamhet hösten 2013.
Man kan konstatera att kön till skolan inte ökar längre. Man har infört ett nytt,
digitalt, system för anmälningar som har effektiviserat hanteringen.
Kulturveckan, som Kulturskolan är djupt engagerad i, blev mycket uppskattad
och välbesökt. De olika evenemangen under veckan samlade ca 4000
besökare.
Kulturchefen, Annika Eklund, informerar om att i samband med Karlskrona
kommuns ambition att bli nominerad till ”Årets kvalitetskommun” kommer en
ny kartläggning att genomföras under våren.
Förra kartläggningen gav vid handen att Karlskrona bl.a. saknade en
sammanhållen kultursatsning där olika aktörer deltar. Denna punkt kommer, i
och med kulturveckan, att vara tillgodosedd.
Ordföranden tackar kulturnämnden och kulturförvaltningen för gott samarbete
och väl utfört arbete under 2013 och tillönskar alla en god jul och ett gott nytt
år.
Vice ordföranden tackar, på kulturnämndens vägnar, ordföranden för väl
ledda möten under 2013 och tillönskar honom och hans familj en god jul och
ett gott nytt år.
__________

17 december 2013
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