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Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kultur och fritidsnämndens sammanträde den 1 februari 2016

§ 1.

Tillfälligt besökscentrum för världsarvet.

§ 2.

Avtal med SISU Idrottsutbildarna 2016.

§ 3.

Yttrande över medborgarförslag om att inte bygga handbolls- och idrottsarena på
Trossö.

§ 4.

Yttrande över medborgarförslag om att ordna mindre sommarbibliotek.

§ 5.

Yttrande över medborgarförslag om att ta fram likande evenemang som
”Kulturnatten” i Karlshamn.

§ 6.

Anmälningsärenden.

§ 7.

Övrigt.
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Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 1 februari 2016, kl. 13.00- 15.00

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 13.50 och 14.05
Beslutande:

1: vice ordf.
2:e vice ordf.

Gunilla Gustafsson (C)
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Ann Aldinge (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tomas Pärlklo (L)
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Anders Persson (S)
Ida Henriksson (S)
Tommy Eriksson (S)

Övriga
Närvarande ersättare

Ann- Mari Sternulf (S)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (L) del av § , §§ 2-7, kl. 13.30–15.00
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Elina Tyrberg
Världsarvssamordnare Lena Johansson
Enhetschef Mats Mattisson
Utvecklingsledare Karin Sågerås
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Ansvarigt kommunalråd

Börje Dovstad (L)

Utses att justera

Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse
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……………………………………… §§ 1- 7
Lisbeth Johansson

Ordförande

……………………………………… §§ 1- 7
Gunilla Gustafsson

Justeringsledamot

……………………………………… §§ 1- 7
Yvonne Sandberg- Fries

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson
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Utveckling i Karlskrona AB
Handläggare
Akten

KFN.2016/421 3.8.1

§1
Tillfälligt besökscentrum för världsarvet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
1. att utse Vattenborgen som förstahandsalternativ för ett besökscentrum
för världsarvet
2. att ge förvaltningen i uppdrag att i fortsatt dialog med Utveckling i
Karlskrona AB utreda möjligheterna för samlokalisering av besökscentrum
för världsarvet och turisitbyrå i Vattenborgen samt finansieringen av
densamma.
Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag
att utreda möjligheterna för ett tillfälligt besökscentrum för världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona. I bifogad utredning framkommer de olika
alternativ till lokalisering som har varit aktuella under utredningen samt de
kärnvärden och förutsättningar som bör vara gällande vid etablerandet av
ett besökscentrum för världsarvet.
Syftet med ett besökscentrum är att nå tillresande besökare och invånare,
synliggöra världsarvet och olika aktiviteter som är kopplade till det,
medvetandegöra om världsarvets värden, fördjupa kunskapen för dem
som så vill, inspirera till besök i världsarvets olika delar, erbjuda
kvalitetsprodukter och unika tjänster och, framför allt, begripliggöra
världsarvet i dess globala sammanhang. Hållbarhetsperspektivet måste
vara genomgripande i allt som har med världsarv att göra och bör därför
också prägla ett besökscentrum för världsarvet.
Av de identifierade alternativen har Vattenborgen på stortorget visat sig ha
de bästa förutsättningarna för ett högkvalitativt besökscentrum för
världsarvet. Vattenborgen ger mycket stora möjligheter att på en central
plats och i unika lokaler presentera världsarvet. En fördjupad utredning
behövs för att identifiera samordningsvinster med turistbyrån samt
finansiering.
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SISU Idrottsutbildarna
Handläggare
Akten

KFN 2016/412 1.6.3

§2
Avtal med SISU Idrottsutbildarna 2016.
Yrkande
Velia Ekström (M) yrkar återremiss av ärendet för klargörande och
förtydligande angående tillämpning av Lagen om offentlig upphandling och
SISUs återkoppling till kultur- och fritidsnämnden avseende genomförda
insatser och planerad verksamhet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Velia Ekströms återremissyrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar
enligt Velia Ekströms yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar sålunda
att återremittera ärendet för klargörande och förtydligande angående
tillämpning av Lagen om offentlig upphandling och SISUs återkoppling till
kultur- och fritidsnämnden avseende genomförda insatser och planerad
verksamhet.
.
Ärendet
Önskan finns om att få till stånd ett nytt avtal för hela kalenderåret 2016.
Nuvarande avtal med SISU Idrottsutbildarna gick ut 31 december 2015.
Syftet med nya avtalet är att fortsätta utveckla föreningslivet i Karlskrona
genom bland annat seminarium och workshops.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN.2015/2121 1.2.2

§3
Yttrande över medborgarförslag om att inte bygga handbolls- eller
idrottsarena på Trossö.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att anse medborgarförslaget besvarat
Ärendet
Ett medborgarförslag angående att Karlskrona kommun tar beslut om att
inte bygga någon ny handbolls- eller idrottsarena på Trossö. Förslaget är
att kommunen väljer bättre områden för att bygga nya idrottsarenor på
Rosenholm, Wämö/Klinteberga och Pottholmen.
Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 2 juni 2015 föreslagit
kommunfullmäktige besluta att en ny idrotts- och evenemangsarena ska
lokaliseras till Trossö vid nuvarande idrottshall/Östersjöhallen.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2015/ 1807 1.2.2

§4
Yttrande över medborgarförslag om att ordna mindre
sommarbibliotek.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Ärendet
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun tar beslut om att ordna
mindre filialer till stadsbiblioteket- ”sommarbibliotek”, som under
sommarperioden placeras ut till t.ex. campingplatser med flera platser. En
god servicesyssla som kan skötas av t.ex. campingvärden. Gärna en
blandning av litteraturutbud med inslag av författare från Blekinge.
Det är en god ambition att bland turister som besöker Karlskrona sprida
intresse för läsning och litteratur om Blekinge. Stadsbiblioteket och
kommunens nio biblioteksfilialer har ett rikt utbud av litteratur att låna ut. Att
skapa och organisera tillfälliga bibliotek finns tyvärr idag inte resurser för.
Däremot finns möjlighet att sprida foldrar om kommunens bibliotek och
dess öppettider samt litteraturlistor med tips på läsning om bland annat
Karlskrona och övriga Blekinge.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2015/2639 1.2.2

§5
Yttrande över medborgarförslag om att ta fram liknande evenemang
som ”Kulturnatten” i Karlshamn.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Ärendet
Roland Törnquist föreslår i ett medborgarförslag att Karlskrona ska ta fram
ett liknande evenemang som ”kulturnatten” i Karlshamn.
Karlskrona kommun anordnar sedan 2012 en återkommande Kulturvecka
under november månad. Denna kommer under 2016 att ses över i dialog
med kultur- och fritidsförvaltningen, kulturföreningar och andra
kulturaktörer.
Något skäl att skapa ett liknande evenemang som ”kulturnatten” i
Karlshamn bedöms inte aktuellt i dagsläget.
_____
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Akten

§6
Anmälningsärenden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2) Kommunfullmäktige
a) Beslut 151012 § 242 Uppföljning per den 31 oktober 2015 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
b) Beslut 151119 § 191 Svar på medborgarförslag kring hanteringen av
barnen vid simskolan i Karlskrona simhall.
c) Beslut 151119 § 210 Förslag till förändrad tidplan för uppföljning för
verksamhets- och ekonomistyrning för 2016.
d) Beslut 151119 § 212 Rökfri arbetstid för Karlskrona kommun.
e) Beslut 151119 § 213 Sammanträdesplan 2016 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott.
3) Kommunstyrelsen
a) Beslut 151124 § 362 Redovisning av finansiella riktlinjer för Karlskrona
kommun.
b) Beslut 151124 § 364 Anvisningar för uppföljning 2016.
_____
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§7
Övrigt.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående överenskommelse med
Karlskrona bowlingallians avseende ”prova-på” – aktiviteter under
sportlovet 2016.
Förvaltningschef Elina Tyrberg och enhetschef Mats Mattisson svarar.
Tomas Pärlklo (L) ställer fråga angående om intresset för bowling har
minskat.
Förvaltningschef Elina Tyrberg återkommer med svar.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående fördelningen av medel till
integrationsfrämjande insatser som tilldelats av kommunfullmäktige.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) ställer fråga angående hur summan 2
miljoner kronor till integrationsfrämjande insatser har räknats fram.
Kommunalråd Börje Dovstad (L) svarar.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående planerna för nya
Östersjöhallen ser ut avseende innehåll och möjligheter till flexibelt
nyttjande.
Förvaltningschef Elina Tyrberg och enhetschef Mats Mattisson svarar.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) påpekar vikten av att kultur- och
fritidsnämnden hålls uppdaterad under arbetet med Östersjöhallen.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) ställer fråga angående snömaskin i
Rödebybacken.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.
Jan Elmqvist (S) ställer fråga angående möjligheterna att återanvända det
konstgräs som byts ut på Rosenholm.
Enhetschef Mats Mattisson svarar.
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§ 7 forts.
Övrigt.
Marianne Grundblad (L) ställer fråga angående möjligheterna att göra
något åt det dåliga skicket på byggnader och planer på Aspö idrottsplats.
Enhetschef Mats Mattisson svarar.
Ann- Mari Sternulf (S) begär mer information om Öppna sommarsinnet.
Ann- Mari Sternulf (S) ställer fråga angående ”Kultur för äldre” avseende
kultur- och fritidsnämndens delaktighet i projektet.
Förvaltningschef Elina Tyrberg och ordförande Gunilla Gustavsson (C)
svarar.
Billy Åkerström (KD) begär att det görs en mötesplan för nämndens olika
arbetsgrupper.
Velia Ekström (M) ställer fråga om den, av kommunfullmäktige beslutads,
1 % - regeln för konstnärlig utsmyckning i samband med kommunens
byggprojekt och hur detta redovisas till kultur- och fritidsnämnden.
Tomas Pärlklo (L) ställer fråga angående hur 1 % - regeln för konstnärlig
utsmyckning tillämpats vid tillbyggnad av ABB Arena Karlskrona samt hur
den kommer att tillämpas vid byggandet av ny Östersjöhall.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) påpekar värdet av att planerna för en
planerings/utbildningskonferens för nämnden aktualiseras. Den bör
genomföras innan sommaren 2016.
Ronnie Nilsson (SD) tackar ordförnaden för ett väl genomfört
sammanträde.
_____

.
_____
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Sign

Sammanträdesdatum

25 april 2016

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kultur och fritidsnämndens sammanträde den 25 april 2016

§ 18. Information om revisionens arbete.
§ 19. Information- Kultur- och fritidsförvaltningens organisation.
§ 20. Avtal SISU idrottsutbildarna.
§ 21. Anhållan om projekterings- och investeringstillstånd, Karlskrona Lyckå Ridklubb.
§ 22. Information- konstprogran på Pottholmen.
§ 23. Svar på medborgarförslag om att uppföra ett kallbadhus i kommunal regi.
§ 24. Svar på medborgarförslag om att om att stödja marknadsföringen av Blekinge
museum och Marinmuseum.
§ 25. Svar på medborgarförslag om att göra en utställning i kvarteret Bonde.
§ 26. Svar på medborgarförslag om två bibliotek i ett och samma kulturkvarter.
§ 27. Svar på medborgarförslag om att Jarramas återförs till Borgmästarfjärden.
§ 28. Svar på medborgarförslag om att placera ut repliker av salut- och signalkanonerna
Från förr på Stortorget.
§ 29. Årsredovisning Kenneth Strängs minnesfond 2015.
§ 30. Anmälningsärenden.
§ 31. Övrigt.
___
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 25 april 2016, kl. 13.00- 15.30

Beslutande:

Ordförande
1: vice ordf.

Jonas Sandström (S)
Gunilla Gustafsson (C)

Ledamöter

Anders Persson (S)
Ann Aldinge (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tomas Pärlklo (L)
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Torsten Palmgren kl.

Övriga
Närvarande ersättare

Ann- Mari Sternulf (S)
Torsten Palmgren (M)
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (L)
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Elina Tyrberg
Enhetschef Mats Mattisson
Bibliotekschef Eva Wernersson
Utvecklingsledare Karin Sågerås
Fritidssamordnare Daniel Lundstedt
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Övriga

Konstnärlig projektledare Torun Ekstrand

Utses att justera

Ann Aldinge (S)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse
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Underskrifter
Sekreterare

Sammanträdesprotokoll

……………………………………… §§ 18- 31
Lisbeth Johansson

Ordförande

……………………………………… §§ 18- 31
Jonas Sandström

Justeringsledamot

……………………………………… §§ 18- 31
Ann Aldinge

Tillkännagivande av protokollsjustering har den 9 maj 2016 anslagits på kommunens
anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson
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§ 18
Information om revisionens arbete.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ta informationen till dagens protokoll.

Revisionens ordförande Camilla Mikler och revisor Katarina Vastamäki
informerar om den kommunala revisionens verksamhet och uppdrag.
Information lämnas om följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisorernas områden,
En jämförelse…Kommunal revision, Bolagsrevision,
Synbart oberoende- revisorernas agerande,
Den kommunala revisionen i sitt sammanhang,
Revisionens grunduppdrag,
Fullmäktige och den kommunala revisionen,
Nämnderna och den kommunala revisionen,
Lekmannarevisorernas uppdrag,
Bolagen och den kommunala revisionen,
Förhållandet mellan lekmannarevisorns och yrkesrevisorns
uppgift,
Revisionsprocessen
Riskbedömning,
Revisorernas grunder för ansvarsprövning samt
Aktuellt just nu.

_____
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§ 19
Information- kultur- och fritidsförvaltningens organisation.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att

ta informationen till dagens protokoll

Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:
•
•
•
•

Utgångsläget mars 2015,
Nuläge 1 mars 2016,
Ny organisation, kultur- och fritidsförvaltningen samt
Förändringar.

_____
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SISU idrottsutbildarna
Handläggare
Akten

KFN.2016/412

§ 20
Avtal SISU idrottsutbildarna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
1. att teckna avtal med SISU idrottsutbildarna för 2016
2. att anvisa medel totalt 100 000 kronor för projektet ur kultur- och
fritidsnämndens reserv
Ärendet
Ärendet föredras av fritidsutvecklare Daniel Lundstedt och förvaltningschef
Elina Tyrberg
Ärendet om fortsatt avtal med SISU Idrottsutbildarna togs upp på kulturoch fritidsnämndens sammanträde den 160102. Ärendet blev
återremitterat där förvaltningen ombads klargöra och förtydliga angående
tillämpning av Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Kultur- och fritidsförvaltningen har stämt av med upphandlingsenheten där
det klargjorts att utvecklingsprojektet inte behöver upphandlas enligt LOU.
SISU idrottsutbildarnas ändamål är att vara idrottens
utbildningsorganisation. Kultur- och fritidsnämnden har sedan flertalet år
tillbaka bedrivit utvecklingsprojekt tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.
Önskan finns om att få till stånd ett nytt avtal gällande utvecklingsprojektet
för hela kalenderåret 2016.
Föregående avtal med SISU Idrottsutbildarna gick ut 31 december 2015.
Syftet med projektet är att fortsätta utveckla föreningslivet och idrotten i
Karlskrona genom bland annat seminarium och workshops.
_____
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Kommunfullmäktige
Kultur- och fritidsnämndens controller
Handläggare
Akten

KFN 20016/1940

§ 21
Anhållan om projekterings- och investeringstillstånd, Karlskrona
Lyckå Ridklubb.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att bevilja kultur- och fritidsnämnden ett projekterings- och
investeringstillstånd för Karlskrona Lyckå Ridklubbs
omklädningsrumsprojekt under förutsättning att nyttjanderättsavtal tecknas
på 10 år och att bidragsgivare medger bidrag enligt plan.
Ärendet
Karlskrona Lyckå-Ridklubb bildades 1960 och är idag en av kommunens
största ungdomsföreningar med cirka 600 medlemmar. Föreningen
möjliggör en aktiv och meningsfull fritid för en stor del barn och ungdomar i
Karlskrona med omnejd. En klart övervägande majoritet av klubbens aktiva
barn och unga är flickor.
Nuvarande omklädningsrum är inte ändamålsenliga för föreningen och
tillgodoser inte föreningens medlemmars behov.
Förslaget innebär en ny byggnad av omklädningsrum som rymmer de
funktioner som bedöms som ändamålsenliga för föreningens verksamhet.
Byggnationen skulle innebära att verksamheten kan ta emot fler barn som
vill börja rida, oberoende av funktion. Byggnation främjar således
tillgängligheten på anläggningen samt möjliggör fler olika typer av
aktiviteter utomhus och fler evenemang som kräver högre standard och
kvalitet på anläggningen.
Uppgradering av Karlskrona Lyckå-Ridklubbs omklädningsrum finns med i
kultur- och fritidsnämndens investeringsbudget för 2016 som
medfinansiering till föreningens projekt. I föreningens medfinansieringsplan
finns både Blekinge Idrottsförbund och Allmänna Arvsfonden angivna.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tillsammans med föreningen fört en
dialog med fastighetsavdelningen angående nyttjanderättsavtal på 10 år
vilket är en förutsättning för medfinansiering från Allmänna Arvsfonden.
_____
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Akten

KFN 2016/1930

§ 22.
Information om konstprogram på Pottholmen
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
Konstnärlig projektledare Torun Ekstrand föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:















Ny stadsdel möter världskulturarvet,
Ett konstprogram- vad är det?,
Konstreferensgruppens arbete,
Möjliga platser för konstnärlig gestaltning,
Byggbolag och andra samarbetspartners,
Strandpromenaden,
John Linds plats 2018- 2020,
Parkeringshuset/ Fasader 2019-2021,
Belysning och sittplatser,
Digital konstnärlig gestaltning,
Bedömningskriterier,
Tidplan,
Konstetapper Pottholmen samt
Statens konstråd.

_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1153

§ 23.
Svar på medborgarförslag om att uppföra ett kallbadhus i kommunal
regi.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Ärendet
Ett medborgarförslag från Roland Thörnqvist där Karlskrona kommun
föreslås ta beslut om att ånyo starta en utredning om möjligheten att
uppföra ett kallbadhus i kommunal regi. Utredningen ska och också
innehålla en bred och folklig förankring bland medborgarna, gärna i
kombination med studiecirklar om de tidiga kallbadhusen samt
studiebesök och föreläsningar i kommuner där det byggts nya
kallbadhus.
Bakgrund
Medborgarförslag från Roland Thörnqvist om att bygga ett nytt kallbadhus i
Karlskrona var uppe som ett ärende vid kommunfullmäktiges sammanträde
den 22 maj 2012 § 85. I en skrivelse från kommunledningsförvaltningen
den 15 oktober 2014 uttrycks att värdet och behovet av ett kallbadhus inte
bör prövas som ett enskilt ärende utan bedömas vid en övergripande
prioritering av önskvärda och aktuella satsningar i kommunen under den
då pågående budgetberedningen 2015-2017. Vidare föreslog
kommunstyrelsen vid sammanträdet den 4 november 2014, § 291 att låta
kommunfullmäktige beslutat att hänskjuta ärendet till den då pågående
budgetberedningen för åren 2015-2017.
Nuläge
Ärendet om ett kallbadhus i kommunal regi har inte kunnat prioriteras i
kommunens budget 2015 och planer för 2016-2017. Andra prioriterade
områden har legat före såsom behovet av infrastruktur och bostäder.

forts.
Sign

Sign

Sign
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§ 23 forts.
Svar på medborgarförslag om att uppföra ett kallbadhus i kommunal
regi.
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Ur såväl kulturhistoriskt som ur folkhälsofrämjande perspektiv ställer sig
kultur- och fritidsförvaltningen fortfarande positiva till en utredning om ett
kallbadshus, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i
fråga om dess läge och placering. Emellertid ligger beslut om
slutprodukten i kommunfullmäktiges framtida mål, uppdrag budget och
prioriteringar.
Att starta studiecirklar ligger i studieförbundens intresse och är inte en
kommunal fråga liksom föreläsningar och studiebesök till andra
kommuner som uppfört kallbadhus.
För att möjliggöra uppbyggnad och drift av ett kallbadhus i Karlskrona kan
frågan istället komma att ligga på privata investeringsmedel och drivas av
föreningslivet, vilket fallet exempelvis är för det nyuppförda kallbadhuset i
Karlshamn.
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/7981421

§ 24
Svar på medborgarförslag om att stödja marknadsföringen av
Blekinge museum och Marinmuseum.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendet
I ett medborgarförslag förslår Roland Thörnqvist att Karlskrona
kommun ska stödja marknadsföringen av Blekinge museum och
Marinmuseum genom att skapa mindre utställningar i till exempel
gallerior, på idrotts- och evenemangsarenor, större handelsplatser
och runt om i kommunens skolor.
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
I dagsläget finns inga prioriterade resurser eller möjligheter att stödja
stadens två muséers marknadsföring genom utställningar på olika
platser.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1410

§ 25
Svar på medborgarförslag om att göra en utställning i kvarteret
Bonde.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
I ett medborgarföreslag föreslår Roland Thörnqvist att en utställning ska
göras i kvartetet Bonde om hur andra kommuner i landet har gjort och gör
då det gäller etablering och utveckling likt kulturkvarteret Bonde på Trossö.
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Den 17 mars 2016 togs ett inriktningsbeslut i kommunfullmäktige att
påbörja kartläggningen av att uppföra ett kulturhus tillika kulturkvarter i
kvarteret Bonde.
Att göra en fysisk utställning i kvarteret Bonde gällande hur andra
kommuner etablerat kulturkvarter bedöms i dagsläget inte vara prioriterat
för det nyligen tagna beslutet. Förmodligen kommer projektets styrgrupp
och/eller arbetsgrupp i kartläggningen av kvarteret Bonde att titta på
liknande nybyggnads- och ombyggnadsprojekt i sitt arbete.
Projektet med kulturkvarteret Bonde beräknas vara klart år 2020.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1151

§ 26
Svar på medborgarförslag om två bibliotek i ett och samma
kulturkvarter.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Ärendet
I ett medborgarförslag föreslår Roland Thörnqvist att kommunen i
samband med skapandet av det nya kulturkvartet tar beslut om att förvärva
samtliga fastigheter som Svenska kyrkan avyttrar i kvarteret Bonde. Då
Nordenskjöldska gården inhyser Läsesällskapets bibliothek är Thörnqvist
förslag att ”två bibliotek ska finnas i ett och samma kulturkvarter”.
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
I dialog med fastighetsförvaltningen är det i dagsläget ännu oklart om
Karlskrona kommun ska förvärva fastigheterna som Svenska kyrkan
avyttrar. En översyn har gjorts ur två aspekter; förskola och hemvist för
politiken. I bägge fallen har fastigheterna ej kunnat erbjuda det kommunen
önskat.
I fortsatt utredning av kvarteret Bonde är det emellertid av vikt hur
Läsesällskapets Bibliothek tryggar sin hemvist i Nordenskjöldska gården,
oavsett om kommunen avser ett köp av gården eller ej.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1271

§ 27.
Svar på medborgarförslag om att Jarramas återförs till
Borgmästarfjärden.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
Ärendet
Som en utveckling av Borgmästarfjärden vill Ann-Christin Svensson från
Lyckeby lyfta förslaget om att återföra skeppsgossefartyget Jarramas till
den plats där hon tidigare låg som en kulturutveckling i staden. Vidare ser
hon möjligheten att ge kulturintresserade ungdomar guideutbildning och att
återuppta caféverksamheten som var aktuell under 1980- och 1990-talet.
Kultur- och fritidsförvaltningens synpunkter
Då skeppet ägs av Statens maritima muséer är det ingen fråga Karlskrona
kommun kan påverka. Efter samtal med verksamhetsansvarig på
Marinmuseum i Karlskrona finns inga planer i dagsläget att flytta på
Jarramas där hon ligger vid Marinmuseums brygga. Sedan 2005 pågår
renovering av skeppet som ännu inte är klar. Vintertid pågår arbete med att
restaurera skeppet. Sommartid ingår Jarramas i muséets dagliga
guideverksamhet samt som en plats för bland annat utomhusteater.
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1271

§ 28
Svar på medborgarförslag om att placera ut repliker av salut- och
signalkanonerna från förr på Stortorget.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Ärendet
Roland Thörnqvist har i ett medborgarförslag föreslaget att Karlskrona
kommun ska placera ut repliker av de salut- och signalkanoner som förr
stod uppställda på Stortorget. I förslaget ingår också att avfyra salut enligt
tidstypisk kanonbetjäning från Stortorget i likhet med saluteringen från
Kungshall.
Bakgrund
Från 1700-talets mitt och framåt stod fyra stycken kanoner uppställda i linje
framför Trefaldighetskyrkan. Syftet med kanonerna var att fungera som
brandlarm vid eldsvådor i staden. Staden var under denna tid indelad i fyra
s.k. brandkvarter. Vid brand i första kvarteret avlossades ett skott, vid
brand i andra kvarteret sköts två skott o.s.v.
Nuläge
Ett gestaltningsprogram för Stortorget är redan framtaget av arkitekt Jan
Gehl i dialog med medborgare och miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, där ingen naturlig plats finns för dessa
pjäser utifrån sin originalplats och sitt syfte.
Repliker av stadens brandkanoner bör ur såväl säkerhets- som
stöldbegärlighetssynpunkt gjutas i en hel modell, där både lavett och eldrör
är av gjutjärn. Därmed förlorar kanonerna sitt originalutseende. Är lavetten,
enligt originalmodell av trä krävs ett årligt underhåll från kommunen ur
säkerhetsaspekt för att inte ruttna och medföra risk för personer som
klättrar kring och upp på kanonerna.
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§ 28 forts.
Svar på medborgarförslag om att placera ut repliker av salut- och
signalkanonerna från förr på Stortorget.
Att skjuta salut på Stortorget är att starkt avråda ur säkerhetsmässig
synvinkel. Det krävs 70 meter fri skottyta, samt en vinkel ur 45 grader snett
åt båda sidorna, att tillgodose. Området kring kanonerna måste dessutom
vara helt fria från både människor och bilar under förladdning och
avfyrning. Under avfyrning riskeras även billarm att utlösas inom
närliggande område av den tryckvåg som bildas under skotten. Repor och
eventuella skador under förladdningen kan dessutom bli en kostsam
försäkringsfråga för kommunen att ta ställning till.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

KFN 2016/

§ 29
Årsredovisning Kenneth Strängs minnesfond 2015.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att godkänna årsredovisningen för Kenneth Strängs minnesfond 2015.
Ärendet
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 Estetprogrammet
• En av kommunens kyrkomusiker
• En representant för Länsmusiken
K Strängs Minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade
donationsfonder.
Fondens andel av tillgångar och skulder har beräknats utifrån fondens
egna kapital i förhållande till totalt donationskapital.
_____

Sign

Sign

Sign

Blad

17

Sammanträdesdatum

25 april 2016

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 30
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2) Kommunfullmäktige
a) Beslut 160317 § 88 Taxa för idrotts- och fritidsanläggningar
b) Beslut 160317 § 82 Kommunala val
c) Beslut 160218 § 49 Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona
kommun.
d) Beslut 160218 § 51 Övergripande plan för folkhälsoarbetet i Karlskrona.
e) Beslut 160218 § 50 Övergripande plan för social mångfald i Karlskrona.
f) Beslut 160128 § 37 Fördelning av engångsbelopp om 65,5 mnkr utifrån
regeringens beslut
g) Beslut 160218 § 52 Bokslutsåtgärder för år 2015 för Karlskrona
kommun.
h) Beslut 160128 § 32 Program för mål och uppföljning av privata utförare.
i) Beslut 160128 § 26 Avsägelser av kommunala uppdrag.
3) Kommunstyrelsen
a) Beslut 160301 § 76 Riktlinjer för sponsring i Karlskrona kommuns
samlade verksamhet.
b) Beslut 160301 § 78 Ansökan om arrangemangsbidrag 2016 för
Carlskrona Classic.
_____
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§ 301
Övrigt.
Peter Glimvall (M) ställer fråga angående om Karlskrona kommun har
planer för att på något sätt uppmärksamma minnet av Stig Skottén,
välkänd eldsjäl inom simsporten likväl som i kultursammanhang i
Karlskrona, som har gått ur tiden.
Förvaltningschef Elina Tyrberg undersöker och återkommer i ärendet.
Velia Ekström (M) ställer fråga angående tilldelning av medel för att främja
integrationsinsatser.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.
Bengt Saltö (M) informerar om ”Kulturmanifestet” som har kommit till
honom i egenskap av ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
Skrivelsen distribueras till alla nämndsledamöter och ersättare.
Velia Ekström (M) understryker vikten av att bevaka bugetuppföljningar i
syfte att nå ett 0- resultat vid årets slut. Inte överskrida budget, men inte
heller underskrida.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) ställer fråga angående vilken
delaktighet/påverkan respektive facknämnd ska ha i budgetprocessen.
Förvaltningschef Elina Tyrberg, ordförande Jonas Sandström (S) och
Gunilla Gustafsson (C) svarar.
_____
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Ärendeförteckning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 13 juni 2016

§ 32

Kultur- och fritidsnämndens uppföljning per den 31 mars 2016

§ 33

Ny biblioteksplan Karlskrona kommun

§ 34

Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden

§ 35

Matchtaxor

§ 36

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut om att sätta
igång projekt Linjeskeppet Carlskrona

§ 37

Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar om att ta fram
korta filmer som handlar om Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

§ 38

Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheten att förvärva eller
långtidshyra Bergqvistska gården för att kunna utöka Blekinge museums
expansionsbehov

§ 39

Svar på medborgarförslag om att ge årets kulturpris till Bertil Andersson

§ 40

Val. Representant, idrottsakademin

§ 41

Anmälningsärenden

§ 42

Övrigt

§ 43

Sommarhälsning

_________
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Plats och tid Sammanträdeslokalen Karlskrona konsthall
måndagen den 13 juni 2016 klockan 13.00 – 14.45

Beslutande

Övriga

Ordförande
1:e vice ordförande
2:e vice ordförande

Jonas Sandström (S)
Gunilla Gustafsson (C)
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Ann Aldinge (S)
Anders Persson (S)
Kerstin Ekberg-Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tomas Pärklo (L)
Yvonne Sandberg-Fries (MP)

Ersättare

-----------

Närvarande ersättare

Ann-Marie Sternulf (S)
Ida Henriksson (S)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (L)
Ulf Hansson (V)

Tjänstemän Förvaltningschef
Controller
HR-specialist
Enhetschef

Elina Tyrberg
Marie Ottosson
Gisela Hultman
Mats Mattisson

Övriga

-----------

Sekreterare

Marie-Louise Bescher

Utses att justera

Anders Persson

Justerade paragrafer

§§ 32 - 43
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Sekreterare

______________________________
Marie-Louise Bescher

Ordförande

______________________________
Jonas Sandström

Justerare

______________________________
Anders Persson

Protokolljusteringen har anslagits på kommunens anslagstavla den 22 juni 2016
intygar

______________________________
Marie-Louise Bescher
Nämndsekreterare
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Kommunledningsförvaltningen
Ekonomiavdelningen

KFN 2016/3758 1.4.1

§ 32
Kultur- och fritidsnämndens uppföljning per den 31 mars 2016
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden

att godkänna uppföljningen per den 31 mars 2016 för kultur- och
fritidsnämnden.

Ärendet
Controller Marie Ottosson informerar om budgetuppföljningen per
den 31 mars 2016.
HR-specialist Gisela Hultman informerar om personalnyckeltalen per
den 29 februari 2016.
Uppföljningen har upprättats enligt anvisningar beslutade av
kommunstyrelsen den 24 november 2015.
Uppföljningen innehåller ekonomisk uppföljning jämfört med budget,
investeringsuppföljning, helårsprognos samt personalnyckeltal.
En sammanfattning av denna rapport har överlämnats till
kommunledningsförvaltningen den 12 april 2016.
En förevisning sker av kolada.se av controller Marie Ottosson.
________
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/798 10.2.1

§ 33
Ny biblioteksplan Karlskrona kommun
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige
1. att anta den nya biblioteksplanen,
2. att låta biblioteksplanen gälla under kvarvarande mandatperiod,
samt
3. att biblioteksplanen revideras och följs upp efter varje ny
mandatperiod i syfte att hålla den levande och aktuell.

Ärendet
Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Bibliotekslagen (2013:801) har i syfte att sätta ramarna för Sveriges
biblioteksverksamhet. Den ska betona bibliotekens utveckling och
grundläggande roll för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Enligt regeringens beslut från den 1 januari 2014 är alla kommuner
och landsting skyldiga att skriva en politiskt antagen biblioteksplan
och det är upp till varje kommun att bestämma biblioteksplanens
innehåll och struktur. Vidare är det ett dokument som ska revideras
och följas upp efter varje ny mandatperiod i syfte att hållas levande
och aktuell.
I samband med att den nya bibliotekslagen kom 2013 behövdes den
antagna biblioteksplanen från 2009 stämma överens med de nya
visioner, mål och uppdrag som kommunfullmäktige antagit för
Karlskrona kommun. Inför detta uppdrag anlitades åter en extern
kompetens för att arbeta enkom med biblioteksplanen. I april 2013
beslutade kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige att
godkänna kulturförvaltningens förslag till uppdatering av Karlskrona
kommuns biblioteksplan.
forts.
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KFN 2016/798 10.2.1

§ 33 (forts).
Ny biblioteksplan Karlskrona kommun
Emellertid kom ärendet att återremitteras i november samma år till
kulturnämnden för faktagranskning i samverkan med andra berörda
nämnder.
Hösten 2015- våren 2016
Det nya förslaget till biblioteksplanen har skrivits fram av tjänstemän
inom kultur- och fritidsförvaltningen och kunskapsförvaltningen.
Tonvikten har lagts på att arbeta fram ett levande dokument som
fokuserar på de behov och utmaningar som biblioteksverksamheten
står inför inom närliggande framtid i form av tydliga strategier.
Nuläge
Under kultur- och fritidsnämndens möte den 14 mars 2016
beslutades att den föreslagna biblioteksplanen skulle sändas ut på
remiss till nämnder och förvaltningar för yttrande. Totalt kom fem
stycken svar in till kultur- och fritidsförvaltningen. Nedan är utdrag ur
inkomna yttranden:
Drift- och service-, social- och arbetsmarknadsförvaltningen har
inga erinringar gentemot biblioteksplanen.
Äldreförvaltningen finner föreslagen biblioteksplan väl genomtänkt,
pedagogisk och lättläst. Förslag på ändring finns gällande att ordet
alla byts ut mot alla kvinnor och män, flickor och pojkar i alla åldrar.
Förvaltningen fortsätter sitt arbete och beaktar de föreslagna
strategierna sitt arbete.
Funktionsstödsförvaltningen yttrar att i biblioteksplanens text om ny
teknik och dess snabba utveckling bör inte endast specifika medier
för personer med annan språkbakgrund än svenska nämnas, utan
även personer med funktionsnedsättningar. Då det är belagt att
personer med funktionsnedsättningar ofta lever med knappa resurser
och ofta inte tillgång till ny teknik bör även denna målgrupp läggas till
under ämnet.
forts.
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KFN 2016/798 10.2.1

§ 33 (forts).
Ny biblioteksplan Karlskrona kommun
De ändringar som påpekats är ändrade och tillagda i bifogad
biblioteksplan.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att den nya biblioteksplanen
bör gällande under kvarvarande mandatperiod. Därefter bör den åter
revideras inför nästkommande mandatperiod i syfte att fungera som
ett aktuellt och levande styrdokument för politik, tjänstemän och
andra berörda parter som ska arbeta efter de utmaningar som finns i
nutid och närtid.
_________
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Akten

KFN 2016/3077 1.3.2

§ 34
Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att godkänna förslag på delegationsordning.

Ärendet
Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Enligt kommunallagen får en nämnd ge ett uppdrag till ett utskott, en
ledamot, ersättare eller åt en anställd hos kommunen att besluta på
nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Kultur- och fritidsnämnden delegerar rätten att fatta beslut inom
nämndens ansvarsområden på det sätt som framgår av föreslagen
delegationsordning.
Gällande delegationsordning, 9 januari 2015, har reviderats med
anledning av en kommunövergripande överenskommelse (2.7) samt
för att effektivisera hanterandet av vissa bidragsärenden (5.1, 5.5).
Vissa redaktionella ändringar har också gjorts i syfte att förtydliga
delegationen.
Delegationsordningen har diskuterats med de fackliga företrädarna
och förhandlingen avslutades i enighet.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/3026 10.10.2

§ 35
Matchtaxor
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige
att fastställa matchtaxor för kommunala idrottsanläggningar.

Yvonne Sandberg-Fries (MP) deltar ej i beslutet.

Ärendet
Enhetschef Mats Mattisson föredrar ärendet.
Översyn av matchtaxor har skett av kultur- och fritidsförvaltningen då
senaste ändringen skedde år 2012.
Det nya förslaget innebär en komplettering av nuvarande taxor med
en privat taxa som tillämpas när privata aktörer har matcharrangemang.
Förslaget innebär att matchtaxa för privata aktörer ligger 50 % högre
än föreningstaxa. En lista finns upprättad där både föreningstaxa och
privat taxa framgår.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1599 1.2.2

§ 36
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun tar beslut
om att sätta igång projekt Linjeskeppet Carlskrona
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun ska besluta att
sätta igång projektet ”Linjeskeppet Carlscrona”. Projektet beskrivs
som en internationellt byggande och seglande utbildningsplattform.
Förslagsställaren föreslår att projektet ska leda till att en kopia av
linjeskepp konstruerat av Fredric Henric af Chapman byggs.
Projektet ska vara långvarigt, skapa engagemang, evenemang,
samarbete, gränsöverskridande utbyte m.m.
Synpunkter
Att samla olika krafter för att skapa engagemang och delaktighet är
en god tanke. Det gäller också för ambitionen att levandegöra
världsarvet genom att nyttja byggnadsbeståndet i enlighet med hur
det ursprungligen var tänkt. Att skapa och driva ett projekt av den
omfattning som förslagsställaren beskriver är emellertid en grannlaga
uppgift, inte minst krävs en omfattande projektorganisation och
finansiering. Det bör inte vara Karlskrona kommuns prioritet att driva
ett sådant projekt.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1604 1.2.2

§ 37
Svar på medborgarförslag om att Karlskrona kommun beslutar
om att ta fram korta filmer som handlar om Världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.
Ärendet
Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Roland Thörnquist har inkommit med ett medborgarförslag om att
Karlskrona kommun ska besluta producera en serie korta filmer som
presenterar alla de objekt som ingår i världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona. Filmerna föreslås kunna användas både i
undervisningssammanhang och i besöksnäringssammanhang, de
ska enkelt kunna laddas ner från Karlskrona kommuns webbplats
och finnas på fler språk än svenska.
Synpunkter
Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona består av många olika objekt
och miljöer. Det är ett komplext världsarv som kan vara svårt att göra
begripligt i några få korta meningar. Därför krävs en mångfald av
berättelser, verktyg och medier för att väcka intresse och ge
kunskap. Rörlig bild, eller film, kan vara ett sätt att ge upplevelser,
inspiration och kunskap samt leda tittaren till ytterligare information.
Förslaget att producera en serie korta filmer – en film för varje objekt
i världsarvet – har lyfts tidigare av andra aktörer och är i grunden en
god idé. Det krävs dock ett tydligt syfte med en sådan produktion, det
krävs också en plattform för filmerna, att filmerna riktar sig till en
tydlig målgrupp och har en tydlig ”funktion” samt att de oavsett
målgrupp och funktion ger en kunskapsbaserad upplevelse.
Karlskrona kommun och Utveckling i Karlskrona AB diskuterar frågor
som dessa bl. a. med Statens fastighetsverk och Fortverket i
samverkan kring besöksmålsutveckling.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2016/1606 1.2.2

§ 38
Svar på medborgarförslag om att undersöka möjligheten att
förvärva eller långtidshyra Bergqvistska gården för att kunna
utöka Blekinge museums expansionsbehov
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget.

Ärendet
Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Roland Thörnquist föreslår att Karlskrona kommun ska besluta om
att undersöka möjligheten av att förvärva eller långtidshyra
Bergqvistska gården i kvarteret Wachtmeister, detta för att tillgodose
Blekinge museums expansionsbehov. Förslagsställaren pekar också
på möjligheten att på detta sätt knyta ihop Blekinge museum och
Karlskrona Konsthall.
Synpunkter
Bergqvistska gårdens möjlighet att fungera som lösning på Blekinge
museums expansionsbehov kan inte Karlskrona kommun svara på
utan den frågan får hänvisas till museet. Att försöka knyta ihop
Blekinge museum och Karlskrona Konsthall på detta sätt är inte
något aktuellt mål, samverkan mellan verksamheterna sker i annan
form.
_________
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Kommunfullmäktige
Akten

KFN 2015/2998 1.2.2

§ 39
Svar på medborgarförslag om att ge årets kulturpris till
Bertil Andersson
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden hemställa hos kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat.

Ärendet
Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Roland Thörnqvist har skickat in ett medborgarförslag om att
Karlskrona kommun ska ta beslut om att ge årets kulturpris (2015) till
Bertil Andersson för de gärningar han gjort med att dokumentera
allmogebåtar och kustkulturer.
Synpunkter
Enligt stadgarna för Karlskrona kommuns kulturpris delas det ut till
en privatperson, organisation eller förening som varit särskilt
värdefull för kulturen i Karlskrona. Vidare kan vem som helst
nominera och den som nomineras ska bo i, eller ha annan
anknytning till Karlskrona kommun.
Under hösten 2015 kom tio stycken nomineringar in till kultur- och
fritidsförvaltningen gällande årets kulturpristagare. Av dem skickades
nio stycken in via förvaltningens nya e-servicetjänst som skapats för
ändamålet, och den tionde nominering kom via kommunledningsförvaltningen som ett medborgarförslag, d.v.s. förslagsställarens.
Beslut om årets kulturpristagare togs av kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott den 23 november 2015 och vinnare blev
kammarmusikföreningen Music Masters som tog emot priset under
kommunfullmäktiges sista möte i december.
_________
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Jonas Sandström
Gunilla Gustavsson

KFN 2016/3762 1.2.5

§ 40
Val. Idrottsakademin
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Gunilla Gustavsson (C).

Ärendet
Jonas Sandström (S) har avsagt sig uppdraget som representant i
idrottsakademin.
_________
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§ 41
Anmälningsärenden
1. Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2. Kommunfullmäktige
a. Beslut 2016-04-28 § 104. Svar på medborgarförslag om att ta fram
liknande evenemang som kulturnatten i Karlshamn.
b. Beslut 2016-04-28 § 107. Svar på medborgarförslag om mindre filialer
till stadsbibliotek – Sommarbibliotek.
c. Beslut 2016-04-28 § 126. Resultatreglering och överförande av
investeringsmedel 2015.
d. Beslut 2016-04-28 § 128. Andra fördelningen av engångsbelopp om
65,5 mnkr utifrån regeringens beslut i extra ändringsbudget.
e. Beslut 2016-04-28 § 129. Förslag till IT-infrastrukturprogram för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter.
f. Beslut 2016-04-28 § 131. Balansförteckning över obesvarade
medborgarförslag och motioner
3. Kommunstyrelsen
a. Beslut 2016-04-12 § 126. Sponsring av SM arrangemang.
b. Beslut 2016-04-12 § 132. Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.
4. Sveriges kommuner och landsting. Cirkulär 16:16 Vårproposition och
vårändringsbudgeten för år 2016.
________
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§ 42
Övrigt
Anmälningsärenden
Önskemål kom om att anmälningsärendena ska läggas in på läsplattan.
Detta kommer att påbörjas till kultur- och fritidsnämndens sammanträde i
augusti 2016.

Kulturmanifestet
Förvaltningschef Elina Tyrberg informerar om de punkter som ingår i
kulturmanifestet som är inlämnat av kulturalliansen.
Punkterna i kulturmanifestet samt den skrivelse ordföranden undertecknar
ska delges kultur- och fritidsnämnden.

Östersjöhallen
Billy Åkerström (KD) undrar hur förvaltningen kommer att agerar under
ombyggnaden av Östersjöhallen och hur man går vidare i ärendet.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.

Sponsring
Billy Åkerström (KD) undrar över sponsring i sin helhet. Han drar upp fallet
med Kättilmåla pingis, damer som sänks med 20 %. En tydlighet bör göras i
sponsringen.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.
forts.
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§ 42 (forts).
Övrigt
Kultur
Billy Åkerström (KD) undrar om satsningen på kultur per invånare/kronor
jämfört med Kalmar och Kristianstads kommuner satsar.
Förvaltningschef Elina Tyrberg återkommer med ett svar.

Besökscentrum Vattenborgen
Tomas Pärklo (L) undrar hur förhandlingarna har gått med anledningen av
besökscentrum Vattenborgen.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.

Världsarvet
Eva Runesson (C) undrar om kultur- och fritidsförvaltningen är intresserade
av att marknadsföra världsarvet den 27-28 augusti 2016 på Skansen i
Stockholm.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.

Konserthusteatern
Eva Runesson (C) informerar om att handikapplatserna i konserthusteatern
lutar och undrar vad kultur- och fritidsförvaltningen gör åt saken.
Förvaltningschef Elina Tyrberg och enhetschef Mats Mattisson svarar.
________
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§ 43
Sommarhälsning
Ordförande Jonas Sandström (S) önskar kultur- och fritidsnämnden
och förvaltningens tjänstemän en trevlig sommar.
Kultur- och fritidsnämnden önskar ordföranden en trevlig sommar.
_________
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