2001-04-24

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Drottninggatan 69
tisdagen den 24 april 2001 kl 13.30 – 15.15

Beslutande

Ordförande
vice ordförande
ledamöter

Övriga deltagare ersättare

tjänstemän
sekreterare

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén-Carlberg (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Ellen Stenholm (s)
Mårten Ekblad (s)
Inger Fölster (fp)
Björn Ericsson (m)
Per-Axel Persson (v)
KerstinFrändebo (c)
Ivar Wenster
Stefan Petersson
Louise Löfgren

Utses att justera

Lisbeth Thorsén-Carlberg

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Världsarvskontoret, Bredgatan 18
onsdagen den 2 maj 2001 kl 08.00

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………. §§ 1 - 11
Louise Löfgren

Ordförande

………………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerande

…………………………………
Lisbeth Thorsén-Carlberg

1

2001-04-24

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 maj 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………….

2

2001-04-24

3

§1
Presentation av ledamöter och tjänstemän. Dagordning.
Ordföranden Maj-Lis Nilsson hälsar ledamöter och ersättare samt personal från
kulturförvaltningen välkomna till kulturnämndens första sammanträde.
En presentation av ledamöter, ersättare och närvarande tjänstemän genomförs.
Dagordningen genomgås. På ledamots begäran tillställes ledamöter och ersättare
den av kommunfullmäktige beslutade ordningen för ersättare. Två ändringar i
dagordningen begärs.
Kulturnämnden beslutar
1. att punkten 12 på föredragningslistan utgår, då den är otillräckligt beredd;
2. att det brådskande, samma dag inkomna ärendet Årsredovisning
donationsfonder tas upp på dagordningen.
________

2001-04-24

4

§2
Val av arbetsutskott till kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
1. att utse ledamöter och ersättare i kulturnämndens arbetsutskott enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén-Carlberg (c)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Ulf Hansson (v)

Personliga ersättare
Jan-Erik Jansson (s)
Kerstin Frändebo(c)
Helén Nilsson (s)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Per-Axel Persson (v)

2. att, om ersättaren ej kan medverka, annan ersättare får adjungeras.
_______

2001-04-24

5

§3
Författningssamling – reglemente för kulturnämnden
Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för kulturnämnden i Karlskrona
kommun, och detta reglemente har tillställts nämnden.
_______

2001-04-24

6

De berörda
Akten

§4
Delegationsordning
På grund av nyinrättad Kulturnämnd har förslag till ny delegationsordning
upprättats utifrån den nu gällande organisationen.
Ordföranden Maj-Lis Nilsson yrkar att ärendenummer 2.13 och 2.14 under rubriken
Personaladministration stryks.
Kulturnämnden beslutar
att anta upprättad delegationsordning med ovanstående ändringar.
_______

2001-04-24

7

Akten

§5
Projektplan samt information
Kulturnämnden har erhållit förslag till ny projektplan för kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningens chef Ivar Wenster redogör för förslaget, vilket antagits av
genomförandegruppen:
Till basenheterna Båtsmanskasernen, Biblioteken och Kulturskolan förs, fram till
september 2001, Världsarvsprojektet. Det finns avsikt att skapa en ny enhet,
nämligen ”Kulturlokaler”, vari ingår Sparresalen och Konserthusteatern.
Sistnämnda bör i första hand vara till för kultur, musik och teater och inte som
samlingslokal för andra ändamål.
Jan Lennartsson yttrar sig.
Ivar Wenster ger en kort aktuell information om kulturförvaltningen. Enligt förslag
har kulturförvaltningen gemensam administration med idrottsförvalningen under
resterande tid av 2001 i avvaktan på att serviceförvaltningen tillträder.
Majli Karlsson yttrar sig.
Vidare informeras om nyrekryteringar inom kulturförvaltningen, nämligen
Torbjörn Lindstedt till ny koordinator för Världsarvsprojektet samt
Ewa Henneke till projektledare för World Heritage Youth Forum.
Rekrytering pågår av två projektledare för förnyelsen av landsbygdsadresser.
Budgetarbete pågår. Förvaltningen organiseras av en ledningsgrupp bestående av
cheferna för bibliotek, kultur och världsarvsprojekt.
Mats Mårtensson, Björn Ericsson och Kerstin Frändebo yttrar sig om
adressförnyelsen på landsbygden.
Kulturnämnden beslutar
att anta projektplanen för kulturförvaltningen.
_______

2001-04-24

8

De berörda

§6
Sammanträdesplan
Kulturnämnden har tillställts plan för kulturnämndens och dess arbetsutskotts
sammanträden.
Ivar Wenster informerar om vilka lokaler som kommer att användas för nämndens
sammanträden under 2001. En ändring inträder, nämligen att den 21-22 augusti blir
det konferens för hela kulturnämnden inklusive tjäntemän för genomgång av
reglemente, lagar samt diskussion om framtida arbete. Samverkansgruppens och
arbetsutskottets inbokade möten dessa dagar sker samtidigt.
Diskussion ger vid handen att sammanträdestid kl 13.30 är det lämpligaste.
Ny sammanträdesplan skrivs (bilaga).
Kulturnämnden beslutar
1. att anta sammanträdesplanen för Kulturnämnden
2. att Kulturnämndens sammanträden sker i fortsättningen kl 13.30.
______

2001-04-24

9

Kommunala Handikapprådet

§7
Val av ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet
Mats Mårtensson och Anders Persson yttrar sig angående möjlighet för ersättare att
inneha närvarorätt. Maj-Lis Nilsson påpekar att enligt reglerna för Kommunala
handikapprådet skall ledamot informera ersättare.
Kulturnämnden beslutar
1. att utse ledamot och ersättare i Kommunala handikapprådet enligt nedan:
Ledamot
Karin Karlsson

Ersättare
Inger Fölster

2. att ordföranden framför till Kommunala handikapprådet önskemålet om att
ersättare får närvarorätt.
_______

2001-04-24

§8
Offentliga sammanträden
Kulturnämnden beslutar
att kulturnämndens sammanträden skall vara offentliga.
_______

10

2001-04-24

11

De berörda
Bankgiro
Postgiro

§9
Disposition av bank- och postgirokonton
Med anledning av delningen av kultur- och fritidsförvaltningen 2001-04-01 krävs
beslut om vem som har behörighet att disponera kulturförvaltningens bank- och
postgirokonton.
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive kolumn.
Maj-Lis Nilsson
Ivar Wenster
Stefan Petersson

Annika Blomstrand
Barbro Johansson
Ingrid Öhman

Under 2001 används en gemensam balansräkning varvid dessa konton även
kommer att disponeras av Idrotts- och Fritidsnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att utse ovanstående personer till behörighet att disponera ovan bank- och
postgirokonton. Beslutet gäller tills vidare.
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_______

2001-04-24

Lantmäterimyndigheten
Akten

12

2001.04.03

§ 10
Hemställan om nytt kvartersnamn
Från Lantmäterimyndigheten har till kulturförvaltningen framställt önskemål om ett
kvartersnamn på ett nyligen avstyckat område i Torskors. Den gällande detaljplanen
tillkom 1990 och området har sedan dess använts av Kustbevakningen, framöver
avses byggnaderna att användas för fackligt verksamhet.
I ett angränsande område finns ett flertal kvarter med namn på olika mineraler. Ett
förslag till namn på det nu aktuella området skulle därför kunna vara Mineralen.
Mineralen finns ej tidigare som kvartersnamn i Karlskrona kommun.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden att besluta att Kulturnämndens arbetsutskott
beslutar att kvarteret får namnet Mineralen.
Kulturnämnden beslutar
att kvarteret får namnet Mineralen.
______

2001-04-24

13

Kommunledningsförvaltningen

§ 11
Årsredovisning donationsfonder
Som ett brådskande ärende har Kommunledningsförvaltningen översänt begäran om
ett godkännande av revisionsberättelse för Kenneth Strängs Minnesfond.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna revisionsberättelsen för Kenneth Strängs Minnesfond.
______

2001-04-24
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2001-05-29

Plats och tid

Tegelhuset, Palanderska gården, Drottninggatan 69
Tisdagen den 29 maj 2001 kl 13.30 – 15.30

Beslutande

ordförande
ledamöter

tjänstgörande
ersättare

Maj-Lis Nilsson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Björn Ericsson (m)
Kerstin Frändebo (c)

ersättare

Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster
Stefan Petersson
Mikael Jansson
Louise Löfgren

sekreterare
Utses att justera

Jan-Erik Jansson

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B,
torsdagen den 7 juni kl 07.30

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………. §§ 12 –19
Louise Löfgren

Ordförande

………………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerande

………………………………….
Jan-Erik Jansson

1

2001-05-29

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 juni 2001-05-30
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………….

2

2001-05-29
Ekonomi-Kommunledningsförvaltningen
Kulturskolan
Akten

3

2001.056.041

§ 12
Bokslut
Stefan Peterson redogör för delårsbokslut och budgetuppföljning per 30 april 2001.
En intäktsminskning har förmärkts inom Kulturskolan, dock torde dess budget
balanseras under året. Världsarvsprojektet ligger på plussidan.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 14 maj 2001 föreslagit kulturnämnden
besluta
1. att uppmana Kulturskolan att under innevarande år vidta sådana åtgärder så att
verksamheten kan bedrivas inom tilldelad budgetram och
2. att i övrigt godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för april månad.
Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

2001-05-29
Ekonomi-Kulturförvaltningen
Operan på Fortet
Akten

4

2001.036.863

§ 13
Operan Barberaren i Sevilla
Ivar Wenster informerar om det treåriga operaprojektet som genomförs av
föreningen Opera på fortet. Förra året gav kommunen bidrag med 500 tkr, varav
200 tkr från kultur- och fritidsförvaltningen och 300 tkr från världsarvsprojektet. I
år ansöks om kommunens bidrag med 500 tkr. Förra årets operaföreställning blev
en stor succé. I år spelas operan i Bastion Aurora och arrangörerna hoppas kunna
fullfölja den treårig planen för operaframföranden under sommartid.
Jan Lennartsson och Ulf Hansson yttrar sig.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 7 maj 2001 föreslagit nämnden
att kulturnämnden anslår 400 tkr för att möjliggöra uppförandet av operan
Barberaren i Sevilla sommaren 2001 på Bastion Aurora i Karlskrona.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.

2001-05-29
Akten

5

2001.021.403

§ 14
Miljöplan för Karlskrona kommun
Kulturchefen Ivar Wenster informerar om den miljöplan som erhållits av
samhällsbyggnadsförvaltningen, där framför allt mark-, vatten- och livsmiljöfrågor
är fokuserade. Det saknas en tydligare inriktning på livskvalitetsfrågor. Miljöplanen
är på snabbremiss och kulturförvaltningen har framfört sina synpunkter i
svarsskrivelse den 7 maj 2001.
Kulturförvaltningens arbetsutskott har den 17 maj beslutat
att föreslå kulturnämnden att göra ett snabbremissyttrande enligt kulturchefens
skrivelse.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.

2001-05-29

6

§ 15
Översiktsplan för Karlskrona kommun
Ivar Wenster informerar om kommunens översiktsplan, den andra i ordningen, ett
strategiskt dokument. Planen tar bland annat upp både politisk och demografisk
befolkningsprognos, visar på olika möjliga områden för satsningar av olika slag
samt talar om kulturmiljöer. Kulturnämnden skall i sitt yttrande beakta kultur- och
naturmiljöer och yttrandet skall lämnas senast den 30 juni.
Björn Ericsson yttrar sig.
Kulturnämndens arbetsutskott har den 17 maj beslutat
att föreslå nämnden att lägga ett extra nämndmöte om översiktsplanen den 18 juni
kl 13.30, föregånget av gruppmöten.
Kulturförvaltningen beslutar enligt förslaget.

2001-05-29

7

§ 16
Sommarens evenemang
Ivar Wenster informerar om de tre större evenemang i sommar, där
kulturförvaltningen är med som arrangör, nämligen Historisk evenemangsvecka,
operan Barberaren i Sevilla samt Nattvakten.
Den historiska evenemangsveckan, med en budget på 70 tkr, sker vecka 26, då
bland annat tre dagar på Drottningskärs kastell kommer att fyllas av historiskt
inriktade inslag.
Barberaren i Sevilla (huvudarrangör Opera på fortet) har premiär den 17 juli och
visas under 10 föreställningar i juli.
Nattvakten – ett ljudkonstverk / mekanisk opera (i regi av Reich & Szyber och
Riksteatern) ges dagligen under juli på fyren God natt med inklusiv båttransport.
Kulturförvaltningen har ingen del i dess budget.
Jan-Erik Jansson yttrar sig.
Dessutom informerar Ivar Wenster om den svenska världsarvsfilmen, en nygjord
film om de 11 svenska världsarven, bekostad gemensamt av de svenska
världsarven. Filmen ges i sin helhet i SVT den 31 maj med två repriser. Filmen har
gjorts i olika långa versioner på svenska och engelska samt finns tillgängliga på
kulturförvaltningen.
Jan Lennartsson yttrar sig.

2001-05-29
Akten

8

2001.12.865

§ 17
Karlskrona kommuns millenniumgåva; skulptur av Ulf Rollof
Ivar Wenster informerar att kultur- och fritidsnämnden tagit beslut om att ta emot
Stadsbudskårens gåva till kommunen samt att placeringen på Stumholmen
diskuterats fram i samråd mellan kulturförvaltning, konstnär och givare. Vidare är
tillstånd för placering på Stumholmen sökt hos länsstyrelsen, varifrån ett svar med
negativ hållning inkommit, dock påvisas möjligheten att gå vidare i ärendet.
Jan Lennartsson framför åsikten att frågan om placering på Stumholmen inte bör
fortföljas; detta beslut bör upphävas och istället bör ny plats hittas.
Mats Mårtensson och Björn Ericsson yttrar sig.
Maj-Lis Nilsson informerar om att miljö- och byggnadsnämnden inbjudit till
hearing den 6 juni, där bland annat skulpturens placering kommer att diskuteras,
varför frågan kan tas upp till diskussion därefter.
På nämndens extra möte den 18 juni diskuteras ärendet vidare.

2001-05-29

9

§ 18
Personalförsörjningsplan
Mikael Jansson, personalsekreterare, presenterar sig och informerar om kommunens
planerade personalförsörjningsplan samt om kommande serviceförvaltning.
Den övertalighetsproblematik som fanns på 90-talet har i aktuella prognoser ersatts
av rekryteringsbehov; för 1997-2007 med 2.630 personer och för 1999-2009 ökar
prognosen till 3.700 personer. Planer finns på olika tillvägagångssätt för att fylla
behoven.
Björn Ericsson, Mats Mårtensson, Jan Lennartsson och Majli Karlsson yttrar sig.
Vid nämndens arbetsmöte i höst tas frågan upp på nytt.

2001-05-29

10

§ 19
Anmälningsärende och delegationsbeslut
Anmälningsärende
Svar på revisionsrapport och sammanställning av ändringar i och nytryck av
kommunstyrelsens dagordning
Delegationsbeslut
Nämnden informeras om att beslut tagits av arbetsutskottet den 16 maj 2001 enligt
följande:
AU § 1
AU § 2

Namnsättning på biväg till Bokskogsvägen i Nättraby
Namnsättning på ny väg i Nättraby

Vidare informeras om nedanstående beslut.
Beslut tjänsteman

Delegat

Yttrande över detaljplan Nättraby 23:1 m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan gång/cykelväg
Trantorp – Stora Vörta

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan del av södra Saltö m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan kvarteret Stärkelsen m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan kvarteret Stärkelsen m.fl

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan fastigheterna Ingenjören 4
m.fl

Torsten Ridell

För mer information, se delegationspärmen.

2001-05-29

11

2001-05-29

12

2001-06-18

Plats och tid

Kommunhuset, Ruthensparre, sal Ellida, Ö. Köpmangatan 7 B
Måndagen den 18 juni kl 13.30 – 15.45

Beslutande

ordförande
vice ordförande
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (m)

Övriga deltagare

ersättare

Björn Ericsson (m)

tjänstemän

Ivar Wenster
Torsten Ridell
Louise Löfgren

sekreterare
Utses att justera

Helén Nilsson (s)

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
onsdagen den 27 juni kl. 10.00

Underskrifter
Sekreterare

………………………………… §§ 20 – 23
Louise Löfgren

Ordförande

…………………………………
Maj-Lis Nilsson

Justerande

……………………………….
Helén Nilsson

1

2001-06-18

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 juni 2001
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Louise Löfgren

2

2001-06-18

3

§ 20
Översiktsplan för Karlskrona Kommun
Nämnden kommenterar det samrådsyttrande som kulturförvaltningen skrivit
angående förslaget till ny översiktsplan. Yttrandet bör utökas med en del punkter,
såsom t.ex. cykelleder och det offentliga rummet. En del av planens
detaljplanering bör strykas, såsom ett nämnt antal bensinstationer inom ett visst
område. Det tidigare kravet på inrättandet av ett skönhetsråd bör inskrivas i den
nya versionen av yttrandet (bil. 1).
Skrivelsen skall inges till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 30 juni.
Kulturnämnden beslutar
att kulturchefen ges i uppdrag att komplettera kulturförvaltningens yttrande
angående kommunens översiktsplan med de tillägg och ändringar som nämnden
diskuterat fram.
_______

2001-06-18

4

§ 21
Karlskrona kommuns millenniumgåva; skulptur av Ulf Rollof
Torsten Ridell förevisar en visualisering av skulpturen på tv-skärmen. Skulpturens
placering diskuteras.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) resonerar kring samtidskonsts placering på allmän
plats och alternativa förslag till placering av Rollofs konstverk enligt skrivelses
(bil. 2).
Jan Lennartsson (m), Lisbeth Thorsén Carlberg (c), Anders Persson (s), Jan-Erik
Jansson (s), Björn Ericsson (m), Mats Mårtensson (m) och Ulf Hansson (v) yttrar
sig.
Kulturnämnden beslutar
1. att ärendet går tillbaka för ny beredning;
2. att utse en tjänstemannagrupp med uppdrag att söka alternativa placeringar;
3. att, när nya förslag föreligger, inbjuda kommuninvånarna till offentligt möte.
_______

2001-06-18

5

§ 22 Karlskrona kommuns kulturutsmyckningsråd
Då Bengt Lindskog (v) avgår som ledamot i kulturutsmyckningsrådet föreslås att
Ulf Hansson (v) utses till ny ledamot att ersätta Bengt Lindskog.
Kulturnämnden beslutar
att välja Ulf Hansson (v) till ny ledamot i kommunens kulturutsmyckningsråd.
_______

2001-06-18

6

§ 23 Övrigt
Ivar Wenster informerar om att kulturnämndens arbetsdagar den 20-21 augusti
kommer att förläggas till Valje.
_______

2001-09-20

Plats och tid

Kulturskolan, Amiralitetsslätten
Torsdagen den 20 september kl 13.30 – 15.00

Beslutande

ordförande
Maj-Lis Nilsson (s)
vice ordförande Lisbeth Thorsén Carlberg ©
ledamöter
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)

Tjänstgörande

ersättare

Övriga deltagare ersättare
tjänstemän
sekreterare

Inger Fölster (fp)
Mårten Ekblad (s)
Per-Axel Persson (v)
Ivar Wenster
Stefan Petersson § 25
Fredrik Lundgren
Louise Löfgren

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid

Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 27 september kl 07.30

Underskrifter
Sekreterare

………………………………….. §§ 24 - 29
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………………
Maj-Lis Nilsson

Justerande

……………………………………..
Anders Persson

1

2001-09-20

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 september 2001
Anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren

2

2001-09-20

§ 24
Anmälan om nytillkommet ärende
Förvaltningschef Ivar Wenster anmäler ytterligare ett beslutsärende,
nämligen delårsbokslut för Kulturförvaltningen per 2001-08-30.
Nämnden beslutar att delårsbokslutet per 2001-08-30 för
kulturförvaltningen tas upp som ärende 1.

3

2001-09-20

4

Kommunstyrelsen

§ 25
Delårsbokslut och budgetuppföljning 2001-08-30 för
Kulturförvaltningen
Administrative chefen Stefan Petersson redogör för delårsbokslut t.o.m.
augusti månad 2001 samt prognosen för 2001 (bil. 1).
Totalt kommunbidrag inklusive priskompensation 2001 uppgår till 43,7
mkr. Den budgeterade förändringen för eget kapital är –0,2 mkr och
prognosen för förändringen av eget kapital är –0,2 mkr. Förvaltningens
prognos för verksamhetsåret är ett resultat i paritet mot budget.
Periodens resultat uppgår till + 2,9 mkr, vilket grundas dels på att pengar
för konserthuset har överförts fr.o.m. 2001-04-01 och att vissa gemensamma ärenden inte är slutreglerade, dels på att bidrag till kulturföreningar
och studieförbund är periodiserade till rätt period. Övrigt som har påverkat
positivt är bland annat att förvaltningen utför uppdragsverksamhet åt andra
förvaltningar och verksamheter.
Under årets första åtta månader har kulturskolan uppnått balans mot
budget. För övriga verksamheter finns inga tecken på avvikelser mot
budget med undantag för lönekostnaderna för förvaltningschef, där hälften
av kommunbidraget överförts till idrotts- och fritidsnämnden, varför
kulturnämnden endast har täckning motsvarande en halvtidstjänst.
Kulturförvaltningen progonostiserar ett nollresultat mot budget 2001.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 14 september 2001 föreslagit
kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för augusti månad.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Kulturnämnden i enlighet
med förvaltningens förslag.

2001-09-20

§ 26
Förslag till budget för år 2002
Förvaltningschef Ivar Wenster kommenterar förvaltningens budgetförslag
för 2002 samt planerna för 2003-2004 i enlighet med skriftligt missiv (bil.
2).
Kommunfullmäktiges direktiv innehåller inga besparingar för
kulturnämndens budget, men ett antal givna att-satser motiverar
kulturförvaltningen att föreslå avvaktan med beslut att avsätta ett belopp
motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till ökad säkerhetsmarginal
eller reserv. Likaså föreslås att avvakta med att avsätta 1 % av nämndens
nettokostnad till en reserv för förnyelse- och utvecklingsåtgärder. Vidare
bedömer förvaltningen att direktivet att avsätta 1 % av nämndens
nettokostnad (800 tkr) till omprioriteringar är omöjligt att genomföra,
däremot skall samtliga insatser för utvecklings- och förnyelsearbete
redovisas i samband med bokslut.
Tilläggsförslagen omfattar bland annat kostnader för förvaltningschef och
nämndsekreterare, då kulturförvaltningen blivit en egen enhet och inte
längre kan dela denna utgift. Personaladministrationen förstärkes med 0,5
personalsekreterare. För att kunna slutföra världsarvsprojektet krävs 1,6
mkr utöver given budgetram och ett tvåårigt projekt för utveckling av
biblioteken (”Publik IT”) kräver ett årligt anslag med 300 tkr.
För Stiftelsen Blekinge Museums ansökan om ökat anslag med 185 tkr för
2002 finns inget utrymme inom befintlig budgetram.
Jan Lennartsson (m) yttrar sig.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) påpekar vikten av ett förtydligande av
missivets att-sats gällande Blekinge Museum och föreslår kulturnämnden
att ändra förslaget till: att utöka kulturnämndens budgetram med 185 tkr i
enlighet med Blekinge Museums ansökan.
Kulturnämnden beslutar att formulera att-satsen i enlighet härmed.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) yttrar sig i positiva ordalag över
budgetförslaget.
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I skrivelse den 4 september 2001 med kulturförvaltningens förslag till
budget för 2002 och planer för 2003-2004 föreslås kulturnämnden begära
kommunfullmäktige att besluta
1.

att godkänna kulturnämndens begäran att under 2002 få avvakta
med att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad
säkerhetsmarginal för att öka handlingsutrymmet;

2.

att godkänna kulturnämndens begäran att under 2002 få avvakta
med att avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till reserv för
förnyelse- och utvecklingsåtgärder;

3.

att fastställa kulturnämndens investeringsbudget för 2002 till 950
tkr samt att att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram;

4.

att utöka kulturnämndens budgetram med 175 tkr för att täcka
kostnaden för en personaladministrativ resurs;

5.

att utöka kulturnämndens budgetram med 380 tkr för att täcka
kostnaden för förvaltningschefsbefattningen;

6.

att utöka kulturnämndens budgetram med 380 tkr för att täcka
kostnaden för nämndsekreterare;

7.

att i enlighet med projektplanen för världsarvet avsätta 1,6 mkr för
2002;

8.

att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under
åren 2002-2004 med 400 tkr för 2002 och 600 tkr för 2003-2004
för särskilda kulturevenemang;

9.

att godkänna kulturnämndens begäran att under 2002-2003
genomföra projektet ”Publik IT” med ett årligt anslag på 300 tkr:

10.

att inom ramen för föreslagen tilläggsbudget godkänna ett ökat
anslag till Blekinge museum på 185 tkr;

11.

att godkänna kulturnämndens begäran om utökad ram för att kunna
finansiera ökade kapitalkostnader för den ombyggda konserthusteatern med 300 tkr för 2002 och 800 tkr för 2003.
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Med undantag av att-sats nr 10 beslutar Kulturnämnden enligt
förslaget.
Kulturnämnden beslutar också
10.

att inom ramen för föreslagen tilläggsbudget godkänna ett ökat
anslag till Blekinge museum på 185 tkr.

Anders Persson (s) och Helén Nilsson deltog ej i beslutet, då de sitter i dess
styrelse.
I skrivelse den 4 september 2001 angående förslag till budget för 2002
samt planer för 2003-2003 har kulturförvaltningen föreslagit nämnden att
för egen del besluta
1.

att utreda konsekvenserna av förändrade avgifter på kulturskolan;

2.

att utreda konsekvenserna av subventionerade hyror för kulturlokaler.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________
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De berörda
Akten

§ 27
Hyreskontrakt avseende bibliotek Nättrabyskolan
Kulturförvaltningen har erhållit ett förslag till hyreskontrakt från barn- och
ungdomsnämnden vilket innebär att kulturförvaltningen skall erlägga
154.656 kr (preliminär hyra) i årshyra till barn- och ungdomsförvaltningen.
Kulturförvaltningen skall erlägga 50 % av kvadratmeterhyran för
bibliotekets yta. Kontraktet gäller för perioden 2001-08-01 – 2004-07-31.
Enligt gällande delegationsordning skall kulturnämnden besluta om
hyreskontrakt överstigande 1 år.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att hyreskontrakt tecknas mellan kulturförvaltningen och barn-och
ungdomsförvaltningen avseende bibliotek på Nättrabyskolan.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

2001-09-20

§ 28
Delegationsbeslut
Beslut tjänsteman

Delegat

Yttrande över detaljplaner Gälbgjutaren 8 m.fl.
(ny tillfartsväg)

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för Grönadal 14:1

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för gång- och cykelväg
för Trantorp – Stora Vörta (del av fastigheterna
Skärva 1:1, Verstorp 2:14, Stora Vörta 1:7 m.fl.)

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för del av Lyckå, del av
Vedeby 8:7

Torsten Ridell

Yttrande över detaljplan för del av Verstorp 2:14
m.fl.

Torsten Ridell

För mer information, se delegationspärmen.
_________
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§ 29
Övrigt
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om och hälsar nämnden
välkommen till invigningen av Nättaby Kunskapscentrum som invigs på
Nättrabyskolan den 29 september.
Ivar Wenster informerar kort om regeringens budgetproposition vad avser
kultur.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) yttrar sig angående logotyper och Ivar
Wenster informerar att man under hösten skall hitta en gemensam logotyp
för kulturbyggnaderna i Karlskrona.
Mårten Ekblad (s) yttrar sig om kulturbyggnader i Karlskrona.
_________

2001-12-18

Plats och tid

Stadsbiblioteket, Karlskrona
Tisdagen den 18 december 2001

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)

Närvarande ersättare

Karin Karlsson (s)
Mårten Ekblad (s)
Björn Ericsson (m)
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)
Inger Fölster (fp)

tjänsteman
sekreterare
Utses att justera

Ivar Wenster
Louise Löfgren (§§ 44 - 54)
Yvonne Reinholdsson

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 20 december 2001 kl 07.30
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Yvonne Reinholdsson

1

2001-12-18

Protokollet är justerat och justeringen har tillkännagivits genom
anslag på kommunens anslagstavla den 20 december 2001
Intygas i tjänsten

……………………………………..
Louise Löfgren

2
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§ 44
Internbudget för kulturförvaltningen 2002
(bil. 1 i kallelsen)
Förvaltningschef Ivar Wenster föredrar ärendet, där bl.a. förvaltningen har begärt
utökade medel för att täcka en 50 %-ig personaladministratörstjänst. Nämndens
intäktsbudget uppräknas med motsvarande 2 %, vilket utgör ett utökat intäktskrav på
48 tkr för nämndens verksamhet. Förvaltningen föreslår en översyn över avgifterna
till kulturskolan för att täcka del av uppräkningen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 december 2001 föreslagit kulturnämnden
att

godkänna de till skrivelsen bilagda principerna för fördelning samt avgifter i
internbudget 2002.

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

2001-12-18

§ 45
Upphandling av media till folkbiblioteken i Blekinge (sekretessbelagt)
Ärendet, gällande offentlig mediaupphandling, är sekretessbelagt intill dess att
kulturnämnden har fattat beslut.
Förvaltningschef Ivar Wenster föredrar ärendet och framlägger förvaltningens
förslag.
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 46
Utbildningsdagar för biblioteken
(bil. 3 i kallelsen)
Under år 2002 ansöker Karlskrona kommuns bibliotek medel från Växtkraft Mål 3,
insatsområde 1, som stöd för en verksamhets- och kompetensutvecklingsanalys. För
att möjliggöra detta krävs speciella utbildningsinsatser och tid för personalen, vilket
innebär att biblioteken måste stängas under 4 dagar.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om ärendet och meddelar att dagarna
läggs ut under året på lämpligt sätt.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 30 november 2001 föreslagit kulturnämnden
att

besluta enligt förslaget om stängning under 4 dagar.

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____

2001-12-18
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§ 47
Detaljplanen Pottholmen, Karlskrona
Ivar Wenster informerar över samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
övergripande plan för Pottholmen, vilket utsänts tillsammans med kallelsen.
Kulturförvaltningen har i sitt yttrande över detaljplanen Pottholmen den 5 december
2001 instämt med bedömningsgruppens slutsatser och FOJABs utlåtande, frånsett
vad gäller de äldre byggnaderna. Tillades även att länsfängelset bör hänföras till de
bevaransvärda byggnaderna samt att planen tydligt bör ange att grönområdet och
strandpromenaden är tillgängliga för allmänheten som parkmark och att privatisering
av gårdsmiljöer motverkas.
Planen diskuteras och mötet ajourneras för enskilda överläggningar. Därefter
framförs följande tre yrkanden:
1.

Jan Lennartsson (m) yrkar att förvaltningens yttrande kompletteras med
följande:
I planen har man inte integrerat Lokstallarna med den nya bebyggelsen.
Genom nybyggnationen på Blekingegatan har skapats en sluten ”mur”
istället för att exempelvis skapa någon form av öppen torgyta framför
byggnaden, där människor kan mötas. Lokstallarnas karaktäristiska form är
en viktig del av staden silhuett och bör inte byggas för på så markant sätt.

2.

Mats Mårtensson (m) yrkar att det efter meningen i förvaltningens yttrande
”Vi instämmer med bedömningsgruppens slutsatser …….., skall
inflikas följande mening:
Med äldre byggnader avser vi även brandstationens huvudbyggnad från
1964.

3.

Lisbeth Thorsén Carlberg (c) yrkar att följande tillägg görs till protokollet:
”Som ett komplement till samrådshandlingen föreslår vi att ärendet belyses
med tankar och förutsättningar kring finansiering och genomförande, för att
på så sätt stärka dialogen med medborgarna.”

Kulturnämnden bifaller yrkanden nummer 1 och 3. Kulturnämnden avslår yrkande
nummer 2.
Kulturförvaltningen har i yttrande den 5 december 2001 föreslagit
att

kulturnämnden godkänner skrivelsen.
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Kulturnämnden beslutar
1.

att förvaltningens yttrande angående Pottholmen skrives om med texten
enligt yrkande nummer ett.

2.
att protokollet kompletteras med texten enligt yrkande nummer tre.
________

2001-12-18

§ 48
Läsrörelsen i Karlskrona kommun 2001 – en redogörelse
(Informationsärende)
En sammanställning över läsrörelsen i Karlskrona under år 2001 hade utsänts
tillsammans med kallelsen.
_____
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§ 49
Biblioteksassistent på stadsbiblioteket flyttas till Högskolans bibliotek
(Informationsärende)
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om ärendet. En av stadsbibliotekets
assistenter, verksam inom IT-utbudet och tidigare anställd vid Blekinge Tekniska
Högskolas bibliotek, återgår till sin tidigare tjänst vid högskolan, vilket innebär en
ökad press på den redan hårt tyngda personalsituationen på stadsbiblioteket.
Stadsbibliotekets IT-verksamhet planeras att i framtiden integreras med övrig
verksamhet.
________
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§50
Sökt bidrag till Kungsmaarks- och stadsbiblioteken
(Informationsärende)
Kulturförvaltningen har till Socialförvaltningen ansökt om bidrag för verksamhet
2002 gällande flyktingverksamhet och invandring om totalt 120 000 kronor.
Ivar Wenster informerar om svårigheterna man står inför vad gäller att kunna
tillgodose förväntade flyktinggrupper med litteratur på deras eget språk. För t.ex.
romer finns ingenting, och eftersom det är ett fastställt minoritetsspråk i Sverige,
måste biblioteken kunna tillhandahålla romisk litteratur. Den kulturella och etniska
mångfald som nu finns i Karlskrona, ställer högre krav på att biblioteken kan
tillgodose behoven av böcker och tidningar och på så sätt upprätthålla en god
biblioteksservice.
_________
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§ 51
Yttrande över hemställan angående den gamla stadskyrkogården
(Informationsärende)
Hela ärendet framförs grundligt i kulturförvaltningens yttrande av den 17 oktober
2001. Kulturförvaltningens arbetsutskott har den 11 december 2001 beslutat
- att området behåller sitt nuvarande namn Kapellparken;
- att lämna Saltösunds socialdemokratiska förenings hemställan om en
minnessten i Kapellparken över Hedvig Charlotta Nordenflycht utan
åtgärd samt
- att Kapellparken förses med en informationstavla, där det tydligt framgår
att platsen varit kyrkogård och begravningsplats som tagits ur bruk.
_______
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§ 52
Övrigt
Öppethållande och guidning av Amiralitetskyrkan m.fl.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om planerna att tillsätta en tjänst inom
kulturförvaltningen med ansvar för guidning och öppethållande av stadens kyrkor.
Häri ingår att, med hjälp av kommunens arbetsmarknadsenhet, finna lämpliga
guider. Samtliga församlingar kommer att erbjudas denna tjänst.
Bevarande av arkitektoniskt intressanta byggnader
Lisbeth Thorsén Carlberg framför sin åsikt om vikten av att underhålla och bevara
hus i nyare stilar, varvid hon särskilt framhåller ett hus i funktionalistisk stil.
Jan-Erik Jansson instämmer och framför åsikten att kulturnämnden borde kunna
arbeta med målsättningen att bevara både världsarvsbyggnader och byggnader av
annat, för framtiden, intressant slag.
Tackkort
Ett tackkort har inkommit från Nättraby kunskapscentrum för uppvaktning och gåva
vid invigningen av detsamma.
________

2001-12-18

§ 53
Anmälningsärenden
KF § 155: Delårsbokslut per den 31 augusti 2001 för Karlskrona kommun och
kommunkoncernen
KF § 162: Balansförteckning över obesvarade motioner den 1 september 2001
________
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§ 54
Tack
Ordföranden tackar ledamöterna för deras arbete och intresse för frågorna under det
gångna året. Diskussionerna har varit lätta att föra och nämndarbetet framstår som
spännande och intressant.
_______

24 januari 2002

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 24 januari 2002

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) §§ 1-3
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s) (för Majli Karlsson (s))
Björn Ericsson (m) (för Katarina Lauste-Jurvin (m))
Inger Fölster (fp) §§ 4-11 (för Lisbeth Thorsén Carlberg (c))
Mårten Ekblad (s)
Per-Axel Persson (v)

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
tjänsteman

Ivar Wenster, förvaltningschef

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 1 - 8)

Utses att justera

Jan Lennartsson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
onsdagen den 30 januari kl 07.30
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Jan Lennartsson

1

24 januari 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 januari 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren
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2001.012.865

§1
Förslag till placering av millenniumgåva; skulptur av Ulf Rollof
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör kortfattat för ärendet och visar tecknade
illustrationer av de olika placeringarna som nämns i förvaltningens skrivelse av den
10 januari 2002.
Efter livlig debatt ajourneras mötet för tio minuters gruppöverläggningar.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 10 januari 2002 föreslagit nämnden att
besluta
att

uppdraga åt kulturförvaltningen att inhämta erforderliga tillstånd och
yttranden för att kunna uppföra skulpturen vid badplatsen på Stumholmen.

Arbetsutskottet lämnade ärendet för vidare diskussion i nämnden.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar
att

ärendet återremitteras för vidare beredning.

S/v-majoriteten yrkar att ärendet skall avgöras idag.
Anders Persson (s) yrkar på s/v-gruppens vägnar
att

kulturnämnden uppdrager åt kulturförvaltningen att inhämta erforderliga
tillstånd och yttranden för att kunna uppföra skulpturen vid badplatsen på
Stumholmen.

Björn Ericsson (m) yrkar på borgerliga gruppens vägnar
att

kulturnämnden uppdrager åt kulturförvaltningen att inhämta erforderliga
tillstånd och yttranden för placering av skulpturen på samtliga fyra platser.

24 januari 2002
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Propositionsordning
Ordförande ställer först proposition på återremissen och finner att
kulturnämnden beslutar att ärendet skall avgöras idag.
Votering
Jan Lennartsson begär votering.
Ordförande ställer följande voteringsproposition. Den som biträder
majoritetens förslag röstar ja, den som biträder Jan Lennartssons förslag på
återremiss röstar nej.
Votering
Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Björn Ericsson (m)

Ja
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kulturnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat i enlighet med
majoritetens förslag att avgöra ärendet under pågående sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på de två övriga yrkandena och
finner att kulturnämnden bifaller Anders Perssons förslag.
Votering
Björn Ericsson (m) begär votering.
Ordförande ställer följande voteringsproposition. Den som biträder Anders
Perssonsförslag röstar ja, den som biträder Björn Ericssons förslag röstar nej.

24 januari 2002

5

Votering
Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonner Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Björn Ericsson (m)

Ja
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kulturnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat i enlighet med
Anders Perssons förslag.
Kulturnämnden beslutar således, i enlighet med ovan redovisad votering,
att

ställa sig bakom det upprättade förslaget att uppdraga åt kulturförvaltningen
att inhämta erforderliga tillstånd och yttranden för att kunna uppföra
skulpturen vid badplatsen på Stumholmen.

Reservation
Borgerliga gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Reservationen biläggs protokollet. (bilaga)
_____

24 januari 2002
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2002.006.046

§2
Donation av minnesplakett
Förvaltningschef Ivar Wenster omtalar att Karlskrona kommun av konstnären Julius
Kronbergs barnbarn i Stockholm har erbjudits en minnesplakett i brons över
konstnären som minne av hans födelse i Karlskrona år 1850 och hans uppväxt här.
Plaketten är utförd av medaljgravören Ernst Nordin och sätts upp på fastigheten vid
Drottninggatan 50. Fastighetsägaren har godkänt placeringen.
Jan-Erik Jansson (s) förespråkar att kommunen tar emot plaketten.
Kulturförvaltningen har i skrivelsen den 9 januari 2002 föreslagit kulturnämnden att
besluta
att

Karlskrona kommun emottager denna donation enligt bifogat
donationshandlingsförslag.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att besluta enligt förslaget.
Kulturnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

24 januari 2002

7

2002.008.806

§3
Förslag till nya hyresavgifter för konserthusteatern
Enligt delegationsordningen skall nämnden besluta om avgifterna för uthyrning av
konserthusteatern. Konserthusteatern kommer under 2002 att renoveras och byggas
om. Bland annat kommer antalet stolar att utökas. För att få ett rättvisare
hyressystem som gagnar de ideella föreningarnas verksamhet föreslås ett
differentierat sådant enligt följande.
Hyra upp till 4 timmar

Externa Kommunala Ideella kulturföreningar

Salong med scen; framträdande och konferens
Salong med scen; vid repetition
Foajé vid konferenser och föredrag
Foajé med kommersiellt syfte

6 500
2 500
1 500
2 500

Hyra 4 – 8 timmar

Externa Kommunala Ideella kulturföreningar

Salong med scen; framträdande och konferens 11 000
Salong med scen; vid repetition
4 000
Foajé vid konferenser och föredrag
2 800
Foajé med kommersiellt syfte
4 500

3 250
1 250
750
1 250

5 500
2 000
1 400
2 250

1 000
500
500
500

2 000
1 000
1 000
1 000

De nya taxorna avses börja gälla från och med 2002-10-01.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att avgifterna för externa hyresgäster
har höjts något, för kommunen är avgifterna i storlek som självkostnadspriset och
för ideella föreningar reduceras priset. Budgetmässigt kommer prisjusteringen inte
att påverka intäktskravet.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 9 januari 2002 föreslagit
att

kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att följa förvaltningens förslag
till hyresavgifter för konserthusteatern.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att besluta enligt förslaget.
Kulturnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
_____

24 januari 2002

8

§4
Ändring av datum för nämndsammanträde i april
Ivar Wenster meddelar att planerat datum för nämndens möte i april tyvärr
sammanfaller med kommunfullmäktiges sammanträde, varför föreslås att istället ha
mötet den 23 april, en tisdag. (bilaga)
Kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt förslaget.
_____

24 januari 2002

9

§5
Ändring av datum för kulturnämndens utbildningsdagar
Ivar Wenster meddelar att planerade datum för nämndens utbildningsdagar i februari
passar illa på grund av att skolorna har lov den veckan. Istället föreslås att
utbildningen förläggs till 20-21 mars.
Kulturnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.
_____

24 januari 2002

10

§6
Informationsärenden
Personalärenden
Förvaltningschef Ivar Wenster talar om att sedan årsskiftet har förvaltningen ingen
personalsekreterare, men att rekrytering pågår. De senaste årens ökning av antalet
sjukskrivningar har medfört svårigheter att upprätthålla full service och innebär en
ökad personalansträngning. För närvarande pågår dock nyrekrytering av två
bibliotekarier och en assistent.
Friskvårdserbjudande
Tillsammans med samverkansgruppen har förvaltningen träffat en överenskommelse
om att under året ge varje anställd ett bidrag om 450 kronor i friskvårdsbidrag.
Förvaltningen kommer även att ordna gemensamma friskvårdsaktiviteter.
Kompetensprofilen inom förvaltningen
Förvaltningen följer kommunens riktlinjer vad gäller kompetenshöjning.
Miljö- och Byggnadsnämnden § 479; uppförande av lekskulptur på Stumholmen 13
Handlingen är ett avslag på ansökan om att uppföra Ulf Rollofs skulptur på Bångs
plan på Stumholmen.
KF § 192; Renoverings- och nyttjandeplan för ön Basareholmen
Handlingen är ett beslut på att kulturnämnden får i uppdrag att tillskriva
kulturdepartementet för att påskynda handläggningen av såväl Basareholmen som
övriga utpekade befästningar, både i avseende av nationellt skydd och förvaltarform.

24 januari 2002

11

Webb-sida och ny broschyr
Ivar Wenster informerar om att en ny webbsida för världsarvet håller på att skapas.
Eftersom världsarvet inte bara är en kommunal angelägenhet, sker detta i samarbete
med Länsstyrelsen och webbsidan placeras därför utanför kommunens webbsida.
Kulturförvaltningen håller på att utforma en ny broschyr över världsarvet. Det är
tänkt att den skall vara färdig i mars.
Reducerad avgift för konserthuset
Kulturnämndens arbetsutskott har beslutat att ge Törnströmska gymnasiet en
reducerad hyresavgift för Konserthusteatern för dess uppsättning av en musikal
under våren.
_______

24 januari 2002

12

§7
Anmälningsärenden
KF § 179 Budget för Karlskrona kommun 2002 och planer för 2003-2004
KF § 183 Resepolicy för Karlskrona kommun samt svar på revisionens granskning
avseende transporter.
KF § 184 Måldokument för Agenda 21-arbetet i Karlskrona kommun – revidering
KF § 185 Miljöplan för Karlskrona kommun
KF § 186 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2001
______

24 januari 2002

§8
Övrigt
Mårten Ekblad (s) påpekar vikten av att ge webb-sidan om världsarvet en sådan
utformning att den ger något utöver vad en tryckt broschyr kan ge. Han nämner
interaktiva lösningar, till exempel en vandringstur i världsarvet.
Jan-Erik Jansson (s) uppmanar till besök vid Tyska Bryggaregården, där man
renoverar det gamla lusthuset, väl värt att beskåda.
_______

13

21 februari 2002

Plats och tid

Nordenskjöldska gården, Amiralitetstorget 27
Torsdagen den 21 februari 2002 klockan 13.30-15.45

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Per-Axel Persson (v), ersätter Majli Karlsson (s)

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Karin Karlsson (s)
Björn Ericsson (m)
Kerstin Frändebo (c)
Inger Fölster (fp)

tjänstemän
övriga

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ulla Ståhl, rektor, Sunnadalsskolan, § 13
Peter Skogsberg, Sunnadalsskolan, § 13
Philip Carlsson, Karlskrona kommuns ungdomsråd, § 13
Karin Karlsson, Kulturförvaltningen, § 13
Sture Larsson, Kulturförvaltningen, § 13

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 9 - 13 )

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 28 februari kl 07.30
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Ulf Hansson

1

21 februari 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 februari 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren

2

21 februari 2002

3

§9
Bokslut 2001
(bil. 4 i kallelsen)
Resultaträkningen gäller Kulturnämnden, medan balansräkningen gäller Idrotts- och
fritidsnämnden och Kulturnämnden tillsammans; här sker delningen först från och
med 2002.
Resultatet på 162.000 kronor hänförs till vägnamnsprojektet och härifrån skall medel
överföras till projektets fortgång under 2002.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 12 februari 2002 föreslagit kulturnämnden
besluta
1. att hemställa hos kommunstyrelsen att få använda de återstående 150 tkr för
vägnamnsprojektet under 2002;
2. att godkänna bokslutet 2001.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Kulturnämnden enligt förslaget.
_______

21 februari 2002

4

§ 10
Verksamhetsberättelse 2001
(Bilaga)
Verksamhetsberättelsen utdelas. Delningen av Kultur- och Fritidsnämnden har
inneburit att kulturnämnden dragits med dubbla administrativa rutiner och arbete.
Dock har föregående år präglats av bred och rik verksamhet med en innehållsrik
sommarsäsong och ett gott år för den löpande verksamheten inom bibliotek och
konsthall. Konserthuset har haft fler utsålda hus, om ej fler evenemang.
Kulturnämnden beslutar
att
godkänna förvaltningens verksamhetsberättelse för år 2001.
_______

21 februari 2002
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§ 11
Nya avgifter för Kulturskolan
(bilaga 5 i kallelsen)
Kulturskolans bräckliga ekonomi diskuteras. Skolans intäktskrav baseras på en 15 år
gammal uträkning under musikskolans tid. Detta och det indexreglerade
intäktskravet har urholkat ekonomin och tvingat skolan att omplacera två lärare. Det
framtagna förslaget skulle innebära en ökad intäkt för skolan med cirka 45.000
kronor per helår.
Förutom att vara positiv till kulturförvaltningens förslag till nya avgifter, föreslår
Mats Mårtensson (m) att man under kommande år ser över avgifterna för de
familjer, som har flera barn i Kulturskolan samt för de barn som går flera kurser.
Maj-Lis Nilsson föreslår att man dessutom utreder konsekvenserna av ett sådant
differentierat avgiftssystem.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2002 föreslagit nämnden
1. att godkänna förvaltningens förslag om nya avgifter för Kulturskolan.
Kulturnämndens arbetsutskott har tillstyrkt förslaget.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag samt Mats Mårtenssons
förslag och förslaget om konsekvensbeskrivning, nämligen
2. att man under kommande år ser över avgifterna för de familjer, som har flera
barn i Kulturskolan samt för de barn, som går flera kurser och dessutom
3. att utreda konsekvenserna av ett differentierat avgiftssystem.
Kulturnämnden beslutar i enlighet med de tre förslagen.
______

21 februari 2002
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§ 12
Kulturförvaltningens ombud för personuppgiftslagen (PUL)
Katarina Karlsson, bibliotekarie på stadsbiblioteket, har föreslagits som
kulturförvaltningens ombud för personuppgiftslagen (PUL).
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2002 föreslagit nämnden
att

utse Katarina Karlsson till ombud i kommunens arbetsgrupp för
personuppgiftslagen.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
______

21 februari 2002
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§ 13
Informationer
Policy och övergripande riktlinjer; klagomålshantering och serviceutfästelser i
Karlskrona kommun (Bilaga 6 i kallelsen)
Inom kommunens samtliga förvaltningar pågår ett arbete med att skapa ett system
för att fånga upp allmänhetens klagomål och synpunkter på verksamheten. Detta
kommer att ske genom ett diariesystem med besvarandeplikt.
Serviceutfästelsen innebär att säkerställa kvaliteten av offentlig verksamhet. Inom
kulturförvaltningen finns sådana tjänster och en uppgradering skall ske varje år.
Senast i januari 2004 skall det finnas serviceutfästelser inom alla kommunala
förvaltningar.
Teaterprojekt på Sunnadalsskolan
Peter Skogsberg och Ulla Ståhl från Sunnadalsskolan berättar om projektet, vars
första satsning resulterade i pjäsen Skeppsgosseliv som gavs våren 2001 och
involverar ett samarbete mellan skolan, Kulturskolan, Marinmuseum och
Kulturförvaltningen. De framför önskemål om att projektet diskuteras i nämnderna
med syfte att skapa varaktighet. Vidare informeras om att Kalmar läns museum har
startat ett projekt, där de gärna vill samarbeta med Sunnadalsskolan och
Marinmuseum.
Karlskrona kommuns ungdomsråd
Ordföranden i Karlskrona kommuns ungdomsråd, Philip Carlsson, informerar om
rådet som består av 17 ungdomar. Dessa utgör ett forum för problem och önskemål i
skolorna. Det har funnits från januari 2001. Även fem tjänstemän från olika
förvaltningar medverkar i ungdomsrådet, som har en budget på 250.000 kronor.
Ungdomarna har utsetts av elevråd i kommunens skolor och sammanträder en gång i
månaden.
Information kring ett nytt adressystem i Karlskrona kommun
Sture Larsson, som tillsammans med Karin Karlsson arbetar med det nya
adressystemet, informerar om arbetet inom projektet, vars upprinnelse är ett
riksdagsbeslut om folk- och bostadsräkning. Både METRIA och kommunens
tekniska förvaltning är involverade. Projektet avser inte att ändra eller ta bort namn
på varken byar, gårdar eller vägar utan syftar till ett system som kan användas på
flera sätt, varav ett är att underlätta för utryckningsfordon och liknande. Andra
projektnamn diskuteras. Kulturnämnden har fått uppdraget, därför att det är denna
nämnd som har att namnge gator och platser.
_________

23 april 2002

Plats och tid

Blekinge Museum, Fisktorget, Karlskrona
Tisdagen den 23 april 2002 kl 13.30-16.30

Beslutande ordförande
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Ulf Hansson (v)
Kerstin Frändebo (c)
Karin Karlsson (s)
Björn Ericsson (m)
Inger Fölster (fp)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Mårten Ekblad (s)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Tullan Gunér, museichef, Blekinge Museum, § 10
Annika Eklund, enhetschef, Båtsmanskasernen, § 13

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 9 - 18)

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
torsdagen den 25 april kl 15.00
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Jan-Erik Jansson

1

23 april 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 april 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren

2

23 april 2002

3

§9
Ändringar i dagordningen
På grund av praktiska omständigheter föreslår ordföranden att ordningen för dagens
möte ändras enligt följande:
1. Information om Blekinge Museum
2. Ombyggnad av konserthuset, information
3. Konserthuset, beslutsärende
4. Skolteater och skolmusik, information
5. K. Strängs minnesfond, beslutsärende
6. karlskrona.se, översiktsplan för Karlskrona, beslutsärende
7. Sommarens evenemang, information
Kulturnämnden beslutar i enlighet med förslaget.
_____

23 april 2002

4

§ 10
Information om Blekinge Museum
Museichef Tullan Gunér hälsar kulturnämnden välkommen till Blekinge Museum
och berättar därefter om de olika inriktningarna av museets verksamhet, om dess
funktion som både besöksmål och kunskapsföretag. Hon redogör för årets arbete och
för de möjliga vägar som finns att välja för framtiden.
________

23 april 2002

5

§ 11
Ombyggnad av konserthuset
(Information)
Ivar Wenster informerar om ombyggnaden av konserthuset:
Husets ansikte utåt – parkeringen utanför tas bort och byggnaden skall belysas.
Foajén och lobbyn - en mindre bar /servering skall byggas i en av lokalerna i
markplan och härifrån kommer man att ha direkt kontakt med foajén.
Antalet sittplatser utökas med cirka 80 till att omfatta cirka 720 sittplatser och
salongen kommer därefter att motsvara det krav som ställs av arrangörer av större
evenemang.
Scenen kommer att breddas med 3 meter, vilket innebär en del förändringar av
salongens sidoväggar.
Tekniken på både på ljus- och ljudsidan är undermålig och skall successivt bytas ut.
Konserthuset kommer att stängas om några veckor och återinvigningen skall ske i
oktober.
§ 12
Konserthuset
(Beslutsärende, bilaga till kallelsen)
Ombyggnaden av konserthuset innebär en fördyring till totalt 9,9 mkr istället för de
projekterade 8 mkr beroende dels på de senare årens nationella skärpning av brandoch arbetsmiljökrav som inte togs hänsyn till i den första förprojekteringen. En viss
fördyrning har också skett på grund av allmänna kostnadsökningar.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 2 april 2002 föreslagit kulturnämnden besluta
att

föreslå kommunstyrelsen att hemställa hos kommunfullmäktige att
godkänna den fördyring av projektet som beskrivs i skrivelsen samt att
godkänna ombyggnaden av konserthuset.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
______

23 april 2002
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§ 13
Skolteater och skolmusik
(Information)
Annika Eklund, enhetschef på Båtsmanskasernen, informerar och berättar bland
annat att Karlskrona kommun intar en ledande ställning i vårt land när det gäller att
erbjuda kommunens elever musik- och teaterevenemang. Kommunens fastslagna
mål är att kommunens samtliga barn mellan 3 och 16 år erbjuds en
skolteaterföreställning och ett musikevenemang per år. Dock framförs önskemål om
att utöka den hittillsvarande budgeten för att helt kunna nå antaget mål.
________

23 april 2002

7

§ 14
K. Strängs minnesfond – antagande av årsredovisningen för 2001
(Beslutsärende)
Årsredovisningen för 2001 över K. Strängs minnesfond har tillställts kulturnämnden
för godkännande.
Avkastningen från K. Strängs minnesfond går till musikstuderande elever vid
Kulturskolan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att
godkänna årsredovisningen för 2001 gällande K. Strängs minnesfond.
________

23 april 2002
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§ 15
Förslag till översiktsplan för Karlskrona kommun – karlskrona.se
I den senaste versionen av översiktsplan för Karlskrona kommun har de synpunkter
och invändningar som kulturnämnden inlämnade till förra versionen till stora delar
beaktats.
I ett förslag till ny skrivelse anför kulturförvaltningen ytterligare ett par synpunkter
som man önskar få med i översiktsplanen, nämligen behovet av att inrätta ett lokalt
skönhetsråd eller stadsmiljöråd, ett sammanhållande stadsmiljöprogram samt
riktlinjer för hur Karlskrona skall utvecklas till en attraktiv studentstad.
Nämnden diskuterar benämningen på det föreslagna skönhetsrådet eller
stadsmiljörådet. Ett nationellt stadsmiljöråd finns redan och är rådgivande till
riksdag och departement. Kulturnämnden enas om att det nya råd som man önskar
skapa i Karlskrona kommun skall benämnas rådet för estetisk och fysisk miljö.
Kulturförvaltningen har den 16 april 2002 framfört ytterligare synpunkter på
förslaget till översiktsplan för Karlskrona kommun och föreslår
att

kulturnämnden godkänner skrivelsen.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturförvaltningen enligt
förslaget, dock med den ändringen
att
benämningen på det nya rådet blir rådet för estetisk och fysisk miljö.
_________

23 april 2002
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§ 16
Sommarens evenemang
(Information)
Ivar Wenster redogör för det extra anslag om 550 tkr för sommarens evenemang
vilket den 16 april godkänts av Kommunstyrelsen.
Det extra anslaget fördelas enligt följande:
100 tkr går till genomförandet av den historiska evenemangsveckan 24-29 juni.
100 tkr går till glasutställningen på God natt som består av studioglas från
glaskonstnärer runt Östersjön och visas 30 juni – 11 augusti.
100 tkr går till skulpturutställning på Drottningskärs kastell 8 juni-30 september.
200 tkr går till ett musikevenemang som skall ersätta sommaroperan, som av
ekonomiska skäl inte kan genomföras.
50 tkr går till barnteater. Det är mycket angeläget att kunna ordna gratis teater för
barn.
På grund av att det under sommaren redan finns ett stort utbud av olika
musikevenemang kommer kulturförvaltningen att tillskriva kommunstyrelsen om att
de 200 tkr, som beviljats ett musikevenemang istället för sommaroperan, istället
läggs på ett teaterprojekt.
_________

23 april 2002

§ 18
Övrigt
Ivar Wenster informerar om detaljplanen för Fryshuset på Saltö.
_______

10

13 juni 2002

Plats och tid

Marinmuseum, Karlskrona
Torsdagen den 13 juni 2002 kl 13.30-15.25

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c), gick 14.50
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)

tjänstgörande
ersättare
Björn Ericsson (m)
Kerstin Frändebo (c) från 14.50
ersättare
Mårten Ekblad (s)
Per-Axel Persson (v)
Inger Fölster (fp)
tjänstemän Ivar Wenster, förvaltningschef
sekreterare Ingrid Öhman (§§ 19 - 25 )
övriga
Christina Carlsson, Musik i Blekinge, § 19
Ajla Djuzelovic och Karin .., elever, § 19
Ulf Fembro, § 19
Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 20 juni kl 07.30
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Ulf Hansson

1

13 juni 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 juni 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren

2

13 juni 2002

3

§ 19
Informationer
1. Projektledaren Christina Carlsson från Musik i Blekinge informerar tillsammans
med två elever om det pågående projektet S.I.M.P. – Spider Integration Music
Project. Projektets målsättning är att ge flickor från 13 år och unga kvinnor med
invandrarbakgrund större möjlighet att utöva samt utveckla sitt musikintresse
tillsammans med svenska flickor och unga kvinnor. Professionella musiker deltar i
projektet och ett av syftena är att gruppen inkluderas i det lokala musiklivet.
Projekttiden omfattar två år och drivs i samarbete med Musik i Blekinge,
Integrationsberedningen och Kulturförvaltningen, Skandia, Studiefrämjandet, SISU
och Arvsfonden.
Ordföranden tackade för informationen och de trevliga inslag som eleverna bjöd på.
2. Ulf Fembro, UDG, informerar om teaterprojektet Förebilder. Idén är en
föreställning som inspirerar till samtal om demokrati, gemenskap och
medmänsklighet att spelas för föräldrar, elever, rektorer och lärare i alla skolor i
Karlskrona kommun. Tidsplaneringen är sådan att föreställningen kan spelas i slutet
av höstterminen och under vårterminen.
Ordföranden tackade för informationen.
________

13 juni 2002
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§ 20
Omfördelning av medel för sommarens evenemang
Sommarens stora musikutbud i Karlskrona uppvisar både mångfald och bredd med
inriktning på såväl populärmusik som på en klassisk repertoar. Kulturförvaltningen
gör bedömningen att ytterligare musikarrangemang under sommaren 2002 inte är
motiverat. Den stora kultursatsningen som genomförs i Karlskrona under sommaren
2002 kommer på sikt att få stor betydelse för utvecklingen av besöksnäringen i
kommunen. Behovet av kvalitativa och engagerande musik- och teaterproduktioner
under vår och höst är dock fortfarande stort.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 11 juni 2002 föreslagit
1. att

kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att godkänna omdisponering av
beslutade medel om 200.000 kronor

2. att

200.000 kronor reserveras för en musik- och teaterproduktion under hösten
2002.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

13 juni 2002
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§ 21
Gallrings- och bevarandeplaner för kulturnämndens handlingar
Från kommunledningens kommunarkiv har gallrings- och bevarandeplaner
inkommit.
Kommunarkivet har i skrivelse den 14 maj föreslagit kulturnämnden att anta
gallrings- och bevarandeplaner för nämndens handlingar.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förlaget.
______

13 juni 2002
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§ 22
Motion om ökade möjligheter för information och bokningar
Motionen från vänsterpartiet gäller möjligheterna till information och bokning av
evenemangsbiljetter per internet. Ett sådant system finns bland annat i Kalmar, där
det är en lyckad satsning, varför frågeställaren gärna skulle se ett liknande system i
Karlskrona.
För att fungera måste ett informations- och bokningssystem enligt föreslagen modell
utarbetas och drivas i samarbete med den lokala pressen och för närvarande saknas
tillräckligt intresse. Kulturförvaltningen har utökat sitt samarbete med Turistbyrån
och i samband med ombyggnaden av konserthusteatern kommer ett nytt webbbaserat bokningssystem att introduceras.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 30 maj 2002 besvarat vänsterpartiets motion.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar kulturnämnden att godkänna
skrivelsen.
______

13 juni 2002

7

§ 23
Delning av ansvarsområdet för föreningsliv i Karlskrona kommun
Vid delningen av kultur- och fritidsförvaltningen uppstod oklarheter kring vilka
föreningar som bör tillhöra idrotts- och fritidsnämnden respektive kulturnämnden.
Idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen har i samverkan fördelat
förvaltningarnas ansvarsområden för föreningsstöd och bidragsfrågor så att följande
föreningar ingår i kulturförvaltningens ansvarsområde:
Litterära sällskap
Teaterföreningar
Kulturella stödföreningar
Konstföreningar
Bildningsförbund
Fotoklubbar
Musikföreningar
Kör- och orkesterföreningar
Filmklubbar
Ett av kriterierna är att de föreningar som har fritidsverksamhet för ungdom tillförs
idrotts- och fritidsförvaltningen, därför ingår i dess ansvarsområde exempelvis
hembygdsföreningarna.
Ett register över samtliga föreningar inom kommunen skall hållas av idrotts- och
fritidsförvaltningen.
I skrivelse av den 29 maj 2002 har kulturförvaltningen föreslagit kulturnämnden att
godkänna förvaltningens förslag till ansvarsområde.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

13 juni 2002
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§ 24
Informationer
3. Cirkus Cirkör.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om Cirkus Cirkör. Under dess
sommarturné skall Karlskrona besökas med föreställning den 23 augusti.
Förvaltningen ser gärna att cirkusföreställning uppförs på en plats i kommunen
där det normalt inte förläggs teater som i Kungsmarken eller mellanstaden.
Föreställningen kommer att vara gratis för skoleleverna.
4. Opera på Ungskär.
Kursen för musikstuderande anordnas under första veckan i augusti. En
musikföreställning planeras hållas i Karlskrona den 10 augusti.
5. Information från Kulturförvaltningen.
Chefen för stadsbiblioteket Lena Larsson önskar lämna denna tjänst och blir
istället bibliotekarie inom kulturförvaltningen. Förändringen sker den 1
september 2002.
Chef för stadsbiblioteket blir Inger Persson för en period fram till 30 december
2003.
Kulturskolechefen Lenny Mostberg är tjänstledig från 1 september och ett år
framöver. Som vikarierande kulturskolechef inträder Fredrik Lundgren som dock
samtidigt innehar sin tjänst som administrativ chef. Under tjänstledigheten
inrättas en särskild tjänst som producent på 50 %.
6. Kulturnämndens resa till Kassel.
Den 13-15 augusti företas en resa till utställningen Documenta11 i Kassel.
Resenärerna står själva för kostnaden, utom för hyran för minibussarna som
bekostas av kulturförvaltningen.
7. Nya delegeringsbeslut
Till dagens sammanträde finns ytterligare två delegeringsbeslut, det ena gällande
upplåtelse och uthyrning av lokal inom stadsbiblioteket samt det andra gällande
ändring av sysselsättningsgrad, också inom stadsbiblioteket. Båda finns i den
särskilda pärmen för delegeringsbeslut.

13 juni 2002
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§ 25
Övrigt
1.

Karlskrona Handikapp IF
Ordföranden informerar om att en vädjan kommit från idrottsföreningen i
handikapprörelsen om att man söker nya medlemmar till styrelsen samt nya
ledare.

2. Handikappnämnden
Inger Fölster (fp) informerar om att handikappnämnden önskar få information
om nya förslag som berör dess verksamhet, innan de går ut som projektförslag.
3. Stadsfarmen Lorensberg
Helén Nilsson (s) påtalar det långt framskridna förfallet av byggnaderna på den
gamla gården och även Jan-Erik Jansson (s) framhåller vikten av vara medveten
om hela områdets betydelse.
4. Kulturskolan
Jan-Erik Jansson (s) påtalar hur lärares bortovaro under längre tid får en starkt
negativ inverkan på eleverna. Problemet finns just nu på Kulturskolan, där 25
elever känner missmod och besvikelse, eftersom de under en lärares långa
sjukfrånvarotid inte får någon ersättande undervisning.
5. Guidernas klädsel
Katarina Lauste-Jurvin (m) undrar om det finns någon bestämmelse på hur
kommunens guider skall vara klädda. Förvaltningschefen skall ta upp frågan
med näringslivsenheten, som turismen lyder under.
6. Ordföranden Maj-Lis Nilsson (s) avslutar dagens och därmed vårens sista
sammanträde för kulturnämnden med att önska ledamöterna en trevlig sommar.
_______

22 augusti 2002

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 augusti 2002
§ 28 Kulturförvaltningens budget för år 2003 samt planer för åren 2004-2005
§ 29 Den borgerliga gruppens skrivelse angående biblioteket
§ 30 Yrkanden
§ 31 Delegeringsärenden
§ 32 Anmälningsärenden
§ 33 Flygel till Konserthuset
§ 34 Ny världsarvsbroschyr

1

22 augusti 2002

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 22 augusti 2002 kl 13.30 – 14.50

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Katarina Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)

Närvarande ersättare

Karin Karlsson (s)
Mårten Ekblad (s)
Björn Ericsson (m)
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)
Inger Fölster (fp) (§ 26, gick 14.30)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Stefan Petersson, administrativ chef
Birgitta Jönsson, ekonom

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 28-33)

Utses att justera

Yvonne Reinholdsson (kd)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
Fredagen den 30 augusti kl 09.00
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Yvonne Reinholdsson

2

22 augusti 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 augusti 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren
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§ 28
Kulturförvaltningens budget för 2003 samt planer för 2004-2005
Ivar Wenster informerar att förvaltningen följer budgetdirektiven enligt fastlagda
ramar. Dock föreslår förvaltningen att avvakta med beslut att avsätta beloppet
motsvarande 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal eller
reserv. För förnyelsearbete och kompetensutveckling inrättas en reserv motsvarande
1 % av nämndens nettokostnad. För finansiering av reserven används del av
indexuppräkningen för år 2003.
För egna årliga investeringar i verksamheten föreslås avsättas 300 tkr, som satsas på
särskild ungdomsmusik i Kulturskolan och då avseende instrument- och
studiokostnader. För förvaltningens IT-upprustning föreslås avsättas 300 tkr.
Ett tilläggsförslag avser en särskild satsning på kulturevenemang på 600 tkr. Medlen
läggs på särskilda sommarevenemang.
Ett ytterligare tilläggsförslag avser 200 tkr för en ny biblioteksplan.
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) begär ordet och informerar om att den borgerliga
gruppen välkomnar en biblioteksplan, men att kommunen först och främst borde
utarbeta en strategi innehållande en överenskommelse om vilken roll biblioteken
skall spela i strävanden att utveckla kommunen – dess näringsliv, utbildningsväsen,
turism, informationsbehov och att möte de boendes behov och önskningar. Strategin
bör utarbetas efter en bred intervju med näringslivet och kommunala förvaltningar.
En skrivelse, adresserad till kommunstyrelsen, som gruppen har utarbetat, delas ut.
Katarina Lauste-Jurvin (m) ger exempel på hur närliggande städer har byggt ut sina
biblioteksväsen och hur Karlskrona därvidlag stagnerat. Hon påminner om
kommunledningens utfästelse i juni 2000 att ett nytt bibliotek skulle byggas.
Maj-Lis Nilsson (s) anger att även den socialdemokratiska gruppen diskuterat
bibliotekets roll.
Mötet ajourneras 20 minuter för gruppöverläggningar.
Maj-Lis Nilsson (s) konstaterar efter överläggningarna att nämnden är överens i
sakfrågorna om biblioteket och att budgetförslaget skall utökas med ett par att-satser.
Anders Persson (s) yrkar bifall för lagt förslag.

22 augusti 2002
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Kulturförvaltningen har i skrivelse i augusti 2002 med förslag till budget för år 2003
och planer för åren 2004-2005 föreslagit kulturnämnden att föreslå
kommunfullmäktige besluta
1. att

godkänna kulturnämndens begäran att under 2003 få avvakta med att avsätta
1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal och för att
öka handlingsutrymmet;

2. att

fastställa kulturnämndens investeringsbudget för 2003 till 600 tkr samt att
kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram;

3. att

godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren 20032005 med 600 tkr för 2003 och med 600 årligen för 2004-2005 för särskilda
kulturevenemang;

4. att

godkänna kulturnämndens begäran att utöver budgetramen avsätta 200 tkr
under 2003 och 200 tkr under 2004 för utarbetande av ny biblioteksplan;

5. att

godkänna kulturnämndens begäran om utökad ram för att kunna finansiera
ökade kapitalkostnader för den ombyggda konserthusteatern med 1000 tkr
från 2003.

Med anledning av kulturförvaltningens förslag tillbudget för år 2003 samt
planer för åren 2004-2005 föreslås kulturnämnden för egen del besluta
6. att

godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2003 samt planer för åren
2004-2005.

Kulturnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Med anledning av diskussioner under pågående sammanträde föreslås
kulturnämnden att besluta
7. att

föreslå kommunfullmäktige att utarbeta och anta en generell
biblioteksstrategi för hela kommunen;

8. att

ge kulturförvaltningen i uppdrag att utarbeta en ny biblioteksplan.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

22 augusti 2002

§ 29
Borgerliga gruppens skrivelse till kommunstyrelsen angående biblioteket
Lisbeth-Thorsén Carlberg (c) föreslår för den borgerliga gruppens del att
kulturnämnden beslutar
9. att

den borgerliga gruppens skrivelse adresserad till Kommunstyrelsen
angående biblioteksstrategi för Karlskrona kommun bifogas protokollet.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
______
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§ 30
Yrkande
Mats Mårtensson (m) lämnar följande yrkande att tillföras protokollet:
Vi begär till nästa sammanträde i Kulturnämnden en redovisning av situationen vid
samtliga kommunens skolor vad avser biblioteksresurser i form av
biblioteksutbildad personal, öppethållande, lokaler, media m.m.
Borgerliga gruppen
_______

22 augusti 2002
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§ 31
Delegeringsärenden
1. Namn på ny gata i Lyckeby
2. Yttrande över detaljplan för del av Verkö 3:1 (ny förskola)
3. Bidrag till föreningar/arrangemang april-juli:
Karlskrona Filmstudio, SIMP, Jord i Skorna, Jazz i Karlskrona, Folkfest mot rasism,
Kammarmusik konst. Amatörteaterföreningen, Bastubo kulturförening, Visans
vänner
Finns redovisade i särskild pärm.
______
§ 32
Meddelanden
§ 65 SN Ersättning till kulturförvaltningen för insatser till flyktingar
§ 67 KF Karlskrona kommuns årsredovisning 2001
§ 68 KF Revisionsberättelse för 2001 samt beslut om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
§ 69 KF Budgetdirektiv 2003-2005 samt budget- och verksamhetsuppföljning
februari 2002
§ 77 KF Sammanställning av internkontrollrevisionerna 1997-2001 samt förslag till
uppföljning av arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete
§ 78 KF Kommunstyrelsens beredning av personalpolitiska frågor
§ 83 KF Marknadsplan 2003-2005 för BlekingeTrafiken AB
§ 84 KF Delårsbokslut per den 30 april 2002
§ 85 KF Karlskrona kommuns policy för användning av e-post, internet och
telefoni
§ 87 KF Bostadsförsörjningsprogram för Karlskrona kommun 2002-2010
§ 91 KF Avtal om privat användning av tjänstemobiltelefon
Finns redovisade i särskild pärm.
______

22 augusti 2002
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§ 33
Flygel till Konserthuset
En videofilm har gjorts i syfte att finna sponsorer till anskaffning av en ny flygel till
konserthuset. Filmen kommer att i CD-form distribueras med förfrågan till
företagare och näringsliv i Karlskrona kommun. En särskild flygelfond inrättas. En
ny flygel beräknas kosta från 700.000 till 1miljon kronor.
Konserthuset återinvigs formellt den 9 november. Till invigningen produceras en
helt ny show där deltagarna utgörs av endast lokala förmågor samt med medverkan
av Marinens Musikkår.
________

§ 34
Ny världsarvsbroschyr
En ny, rikt illustrerad broschyrskrift om vårt världsarv har nyligen utgivits i
samarbete mellan Karlskrona kommun och Länsstyrelsen i Blekinge län.
_______

19 september 2002

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 september 2002
§ 35 Förslag till nytt biljettsystem i Karlskrona kommun
§ 36 Förslag till ändring i nämndens delegationsordning
§ 37 Förslag till nytt biljettsystem för konserthuset
§ 38 Förslag till remissyttrande till Kulturdepartementet
§ 40 Delårsbokslut
§ 41 Vägnamn – delegeringsärende
§ 42 Informationer
42.1 Befästningspark Karlskrona
42.2 Vattenborgen
42.3 Skulptur av Ulf Rollof
§ 43 Övrigt
43.1 Mediapolitik
43.2 Kasselresan – Documenta11
43.3 Ungdomsprogram
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19 september 2002

Plats och tid

Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
Torsdagen den 19 september 2002 kl 13.30 – 16.05

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m), t.o.m. § 39
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)

Tjänstgörande ersättare

Björn Ericsson (m)
Inger Fölster (fp), från § 41

Närvarande ersättare

Karin Karlsson (s)
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Birgitta Jönsson, ekonom

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 35 - 43)

Utses att justera

Lisbeth Thorsén Carlberg (c)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 2 oktober 2002 kl 08.00
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Lisbeth Thorsén Carlberg

2

19 september 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 oktober 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren
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§ 35
Förslag till nytt biljettsystem i Karlskrona kommun, (muntligt)
Det finns behov av ett övergripande billjetförsäljningssystem i kommunen och Ivar
Wenster redogör för de två aktuella alternativen.
1. Ticknet/BiljettDirekt är den dominerande aktören på marknaden. Deras koncept
innebär att den enskilde från sin egen dator kan boka biljett både inom kommunen
och i hela landet och hämta ut den hos ATG-ombuden.
Ett kontrakt med detta bolag innebär dock att då måste samtliga arrangemang i
konserthuset bokas via dem, alltså även exempelvis framträdande av skolteater,
skolorkestrar, där biljetterna normalt fördelas på ett enkelt och informellt sätt.
Dessutom skulle biljettpriserna stiga med upp till tio kronor.
2. Det andra alternativet är att kommunen själv utarbetar ett eget
biljettbokningssystem som skulle bli anpassat till utbudet i kommunen och vara
begränsat till att endast gälla bokningar inom kommunen.
Kulturnämndens arbetsutskott har den 10 september beslutat att föreslå
kulturnämnden
att

ge kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka och ta fram en
utvecklingsplan för ett eget kommunalt biljettbokningssystem.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
______

19 september 2002
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§ 36
Förslag till ändring i nämndens delegationsordning, bilaga
Förslaget omfattar två beslut i personalfrågor.
1. Det ena gäller önskad sysselsättningsgrad enligt kommunfullmäktiges beslut
§ 127 av den 30 augusti 2001. Arbete pågår med att tillgodose önskemål från
personalen och då i första hand inom förvaltningen. Ännu har inte samtliga fackliga
organisationer undertecknat kollektivavtal om önskad sysselsättningsgrad.
2. Den andra beslutsfrågan gäller delegation för anställning av timanställd och
förslaget gäller att delegation endast tilldelas förvaltningschef med rätt att
vidaredelegera till en eller högst två namngivna personer inom förvaltningen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 6 september 2002 föreslagit kulturnämnden
besluta
1. att

fastställa datum för påbörjande av genomförande av önskad
sysselsättningsgrad till den 1 oktober 2002,

2. att

delegationsordningen ändras så att delegation för anställning av timanställd
(exklusive semestervikarie) endast tilldelas förvaltningschef med rätt att
vidaredelegera till en eller högst två namngivna personer på förvaltningen.

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förlaget.
________

19 september 2002
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§ 37
Förslag till nytt biljettsystem för konserthuset
För att undvika att reducerad hyra av konserthuset utnyttjas felaktigt och orättvist
har kulturförvaltningen i skrivelse den 12 september 2002 föreslagit att de
föreningar, som kan utnyttja den reducerade hyran, godkänns av kulturnämnden
enligt följande kriterier:
1. Reducerad hyra kan endast utgå till de föreningar som i sina stadgar anger en
verksamhet med inriktning på kultur.
2. Reducerad hyra kan endast utgå när föreningarna själva står som arrangörer.
3. Reducerad hyra kan ej lämnas vid arrangemang som förväntas ge ekonomisk
vinst.
Kulturnämndens arbetsutskott har den 10 september 2002 beslutat föreslå
kulturnämnden besluta enligt förslaget, dock med tillägget: för att komma i fråga för
reducerad hyra krävs att föreningen är godkänd som ideell kulturförening av
kulturförvaltningen.
Yrkande
Jan Lennartsson (m), Mats Mårtensson (m), Jan-Erik Jansson (s) och Anders Persson
(s) yrkar att kriterium nr 3 strykes.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna förvaltningens skrivelse med endast kriterier 1 och 2 samt med
tillägget
2. att för att komma i fråga för reducerad hyra krävs att föreningen är godkänd
som ideell kulturförening av kulturförvaltningen.
________

19 september 2002

7

§ 38
Förslag till remissyttrande till Kulturdepartementet, bilaga
Kulturdepartementet har valt ut Karlskrona att tillsammans med 5-6 andra
kommuner i landet yttra sig om den pågående utredningen A B M (arkiv, bibliotek,
museum) gällande en nulägesanalys om möjligheterna till samverkan dem emellan.
Remissen framför inga konkreta förslag.
I kulturförvaltningens yttrande konstateras att generellt i landet är läget i detta
avseende mycket bristfälligt och att vägen till önskad samverkan därför är lång.
Bland annat vill Karlskrona kommun framhålla betydelsen av en tydlig och
gemensam verksamhetsidé och anser att samordningsgrupper bör inrättas på regional
nivå. Vidare framhåller man vikten av att våra databaser konstrueras så att de blir
lättillgängliga – ABM-samarbetet bör börja i basen och inte i toppen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 10 september föreslagit kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens yttrande till Kulturdepartementet.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

19 september 2002

8

§ 40
Delårsbokslut 2002 (bilaga)
Ekonomen Birgitta Jönsson delar ut förvaltningens skrivelse och bilaga gällande
delårsbokslut och budgetuppföljning och redogör för detta. Totalt kommunbidrag
inklusive priskompensation 2002 uppgår till 43,6 mkr. Förvaltningen prognostiserar
för verksamhetsåret ett resultat i enlighet med budget.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 16 september 2002 föreslagit kulturnämnden
besluta
att

godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för augusti månad.

Kulturförvaltningen beslutar enligt förslaget.
________

19 september 2002

§ 41
Vägnamn - delegeringsärende
Arbetsutskottets beslut den 10 september 2002 gällande vägnamn i Holmsjö visar
sig kunna vara behäftat med sakfel.
Kulturnämnden beslutar
att beslutet rivs upp och att ärendet skall beredas på nytt.
______
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§ 42
Informationer
42.1 Befästningspark Karlskrona, lägesrapport
Ivar Wenster informerar om projektet som arbetar med frågan om vilka av
kommunens 300 års befästningar som skall bevaras och hur samt om hur en
avveckling och sanering skall gå till. Projektet sker i samarbete mellan kommunen,
museerna, Försvarsmakten, Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk.
Kulturdepartementet har tillskrivits för remiss i frågan, men har hittills inte reagerat.
Försvaret har ansett sig inte kunna vänta längre på direktiv, utan har inlett ett
fortskridande avvecklingsarbete, varunder statliga bevarandebeslut inte beaktas.
Detta resulterar i att befästningar som pekats ut för bevarande nu saneras.
______
42.2 Vattenborgen, lägesrapport
Kommunen hade tidigare gett världsarvsprojektet i uppdrag att ta fram förslag på hur
ett besökscentrum för världsarvet skulle kunna inrymmas i Vattenborgen på
Stortorget. Under våren anlitades arkitekt för att ge förslag. Projektet har nu övergått
till näringslivsenheten med uppdrag att ta fram förslag till presentationsrum för
exempelvis näringslivsprojekt och världsarvet.
______
42.3 Skulptur av Ulf Rollof, lägesrapport
Kulturförvaltningen har nu tecknat kontrakt med Stadsbudskåren. Här finns krav
inskrivet på att finansiering skall vara klar och igångsättning skall ske senast den 30
juni 2003, om så inte sker läggs projektet ned. För kommunens del innebär detta ett
belopp på 70 tkr till grundläggning för skulpturen.
______

19 september 2002
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§ 43
Övrigt
43.1 Mediapolitik
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) tar upp ämnet mediapolitik kontra lokal kulturpolitik,
och framställer följande fråga att besvaras vid nästa sammanträde:
Den väldiga tekniska utveckling som skett sedan 1974 – tekniken att återge konst och
kulturupplevelser på ett oerhört kvalitativt sätt och till billig penning – den
tillgänglighet och den användning som mediateknik ger – kommer detta faktum att
tas med i samtalet kring konst-kultur som en tillgång och en erövring – och tillåtas
influera och modifiera kulturpolitikens mål och medel?
Hittills har den varit bannlyst på den kulturpolitiska agendan. Mediapolitiken
behandlas som om den inte hade något med de lokala kulturpolitiska frågorna att
göra.
______
43.2 Kasselresan – Documenta11
Anders Persson (s) framför resenärernas tack till Louise Löfgren för en väl
organiserad resa till Kassel och utställningen Documenta11.
______
43.3 Ungdomsprogram
Ivar Wenster informerar om att det i kväll i SvT direktsänds ett ungdomsprogram
från Karlskrona som inspelas i ungdomslokalen Porslinan och där ungdomarna
själva agerar reportrar i aktuella ämnen.
______

17 oktober 2002
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Kulturstrategi för Karlskrona kommun – ej offentligt
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17 oktober 2002

Plats och tid

Båtsmanskasernen, Stumholmen, Karlskrona
Torsdagen den 17 oktober 2002 kl 3.30 – 16.30

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Kataringa Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Björn Ericsson (m) 13.30-13.40
Närvarande ersättare
Karin Karlsson (s)
Mårten Ekblad (s)
Björn Ericsson (m)
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)
Inger Fölster (fp)

Tjänstgörande ersättare

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Annika Eklund, enhetschef
Barbro Ingemansson, bibliotekschef

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 44 - 50)

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
Torsdagen den 24 oktober 2002 kl 08.00
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Jan-Erik Jansson

2

17 oktober 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 oktober 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren

3
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Akten
Handikappförvaltningen

4

Dnr 2002.112.731

§ 44
Yttrande över det Handikappolitiska programmet
Handikappförvaltningen har tillställt kulturförvaltningen sitt handikappolitiska
program för Karlskrona kommun med anmodan om synpunkter senast den 15
oktober 2002.Kulturförvaltningen har granskat programmet och har i stort sett inget
att tillägga eller ändra förutom följande:
Vid regelsystemet inom handikappområdet tillfogas:
Bibliotekslagen (§ 8 Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt
funktionshindrade --- genom att erbjuda litteratur --- i former särskilt anpassade till
dessa gruppers behov).
Vid ökad medvetenhet tillfogas:
Kulturnämnden ska under åren 2003 och 2004 medverka i FöreläsningSerien (med
personal och lokaler).
Vid Fysisk miljö, effektmål, tillfogas:
Vid tillfälliga arrangemang i kulturförvaltningens regi ska det finnas tillgång till
handikapptoaletter och detta bör framgå vid annonsering.
Vid Tillgänglighet, Information, tilläggs:
Kommunens taltidning, Karlskronakassetten, framställs på Stadsbiblioteket,
budgeteras av kultur-, handikapp- och äldrenämnderna. Ny teknik för
framställningen krävs under perioden.
Vid Kultur, önskas en ändring av befintlig mening ”Kulturskolan under 2003 ska
öka andelen aktiviteter för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar med 50
%.” Kulturförvaltningens kommentar är: Detta mål är enligt förvaltningen
orealistiskt då merparten av den individuella undervisningen sker efter individuell
intagning.
Följande två effektmål önskas också:
- Kulturnämnden ska under perioden successivt bygga upp ett bestånd av
anpassade medier och teknik på biblioteken.
- Kulturnämnden ska permanenta arbetet med Rätt att läsa-Rätt att förstå (med
Personal och medier).
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 10 oktober 2002 föreslagit nämnden att
godkänna yttrandet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
______

17 oktober 2002
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§ 45
Anhållan om reducerad hyra för konserthusteatern
Skrivelse har inkommit från Rotaryklubbarna i Karlskrona med anhållan om
reducerad hyra vid ett arrangemang som kommer att genomföras den 15 november i
konserthuset i syfte att samla in pengar till kampanjen Utrota Polio. Man önskar
betala hyra enligt den lägsta tariffen.
Jan Lennartsson (m) framhåller det behjärtansvärda ändamålet och föreslår en hyra
till självkostnadspris, varvid noga talas om att beslutet inte är prejudicerande. Ulf
Hansson (v) framför vänsterpartiets åsikt att, trots det behjärtansvärda ändamålet, så
faller ärendet utanför gällande ramar för det beslut om hyror som nämnden fattat.
Anders Persson (s) framhåller s-gruppens mening att nämnden tagit beslut om
hyrorna och att en enstaka subventionering då skulle innebära att fler ansökningar
om specialsubvention kan förväntas.
De nya taxorna har beslutats av kulturnämnden men ännu inte av kommunfullmäktige, varför båda taxorna fortfarande kan användas. Kulturnämnden har rätt att
pröva individuellt. De nya taxorna har tre nivåer; normal- självkostnads- och
reducerad hyra.
Ordföranden ajournerar mötet 5 minuter för gruppöverläggningar.
Yrkanden
Anders Persson (s) yrkar å s/v-gruppens vägnar
att

begäran om reducerad hyra avslås.

Jan Lennartsson (m) yrkar å den borgerliga gruppens vägnar
Att

kulturnämnden beslutar att självkostnadspris skall tillämpas.

Proposition
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden tillstyrker
avslag på begäran om reducerad hyra.
Votering
Jan Lennartsson begär votering.

17 oktober 2002
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Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder majoritetens
förslag på avslag röstar ja. Den som biträder Jan Lennartssons förslag om
självkostnadspris röstar nej.
Votering
Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Kataringa Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)

Ja
1

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kulturnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat i enlighet med Anders
Perssons (s) förslag.
Kulturnämnden beslutar således, i enlighet med ovan redovisad votering,
att

avslå Rotaryklubbarnas begäran om reducerad hyra för konserthusteatern.

Reservation
Den borgerliga gruppen reserverar sig muntligt mot beslutet till förmån för eget
förslag.
______

17 oktober 2002
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§ 46
Nulägesrapport om teater samt barn- och ungdomskultur i Karlskrona
kommun
Med referens till utsänt material informerar enhetschef Annika Eklund om hur det i
nuläget förhåller sig med teater samt barn- och ungdomskultur i kommunen.
______

17 oktober 2002
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§ 47
Nulägesrapport från biblioteken i Karlskrona kommun
Bibliotekschef Barbro Ingemansson informerar om aktuell verksamhet inom
kommunens bibliotek, vars ledningsgrupp består av bibliotekschefen, vikarierande
chef för enheten stadsbibliotek och chefen för enheten biblioteksfilialer.
Bibliotekens produkter och service består bland annat av:
- professionella medarbetare
- geografiskt väl förankrade lokaler
- låntagarservice
- vägledning
- media och informationsförmedling
- tidskrifter och tidningar
- egna databaser och förmedling av externa
- olika service till olika grupper
- kopiering, fax
- släktforskning
- språkkurser, musik
Av de 10 filialerna i kommunen är 8 kombinerade folk- och skolbibliotek. Alla
skolor inom kommunen har för närvarande inte egna bibliotek, exempelvis lades
skolbiblioteken i Ramdala och på Aspö ned genom ett politiskt beslut, men i
Ramdala håller man nu på med uppbyggnad igen liksom även görs i Tving. Det
finns ett stort behov i skolorna av att ha fungerande bibliotek och större delen av de
kombinerade bibliotekens resurser läggs på skolorna utan ekonomisk kompensation
till folkbiblioteken inom Kulturförvaltningen.
För skolbiblioteken önskar biblioteken ett nytt ramavtal med övergripande
formuleringar samt lokala avtal för skolor som har närhet till folkbibliotek.
Det finns stora brister inom biblioteksverksamheten och kommande
personalavgångar utgör ett stort problem. Det finns brister både inom teknik och
media och det finns inte möjligheter till någon egentlig utveckling av filialerna.
Verksamheten bärs upp av den mycket lojala personalen.
En utvärdering av skolbiblioteksavtalet, gjord av Lennart Alsén och daterad 9
januari 2002, presenteras genom en sammanfattning av rektorernas yttranden.

17 oktober 2002
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Bibliotekschefen redogör för stadsbibliotekets barnavdelnings höstkalendarium samt
för den verksamhets- och kompetensanalys enligt Europeiska socialfondens program
Växtkraft Mål 3, vilken är obligatorisk för all bibliotekspersonal.
En särskild BarnKulturGrupp bestående av två bibliotekarier, en producent och en
musiklärare från kulturskolan samt en kulturassistent från Båtmanskasernen arbetar
direkt med barnkulturen i kommunen. Konceptet är att locka fram skaparglädje och
lust hos de unga eleverna; musicera, berätta, lyssna, måla, fantisera och agera.
Man ser även fram mot att samarbeta med andra aktörer på barnkulturområdet som
exempelvis kulturföreningar, kyrkor, museer, ideella föreningar och kulturarbetare.
De framtida trenderna inom biblioteksverksamheten presenteras, där biblioteket
utgör en viktig medborgarplats i informationssamhället. Viktiga framgångsfaktorer
presenteras också, såsom
- ökad tillgänglighet
- mer tid för att möta kunden – vägledning
- högkompetens och kvalitet
- kraftfull satsning på IT
- programverksamhet
- partnerskap och allianser
- kunskapscentrum
Bibliotekschefen omnämnde också de senaste årens händelser och investeringar
inom biblioteken, slutrapporten från Rätt att läsa – Rätt att förstå samt den av
Länsbibliotek Sydost finansierade boken Broar, skattkistor och guld – en bok om
rädsla, drömmar och vänskap, skriven av barn från Kosovo och Sverige.
______

17 oktober 2002
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§ 48
Mediapolitik
Listbeth Thorsén Carlbergs fråga vid förra kulturnämndsmötet gällande mediapolitik
tas upp med en allmän orientering över hur det ser ut i vårt land:
Populärkulturen fick ett ordentligt uppsving under 1950-60-talen och detta har
fortsatt sedan dess. Enligt en tämligen ny kulturundersökning i Sverige och Europa
har det skett en explosionsartad utveckling av media – distributionen av konst, teater
och musik gör kultur lättillgänglig även utanför källområdet. Det finns en risk med
mediautvecklingen, nämligen att den får en smal fokusering, och pocketboken
nämns som exempel, där ett relativt fåtal titlar får en stor försäljning. Hela
mediamarknaden har genomgått en specialisering där antalet facktidskrifter ökat
med 200 %.
Vissa saker finner man endast på webbsidorna, såsom viss konst och vissa
tidskrifter.
Vissa av våra svenska dagstidningar har ett mycket nära samarbete.
De väldiga strukturförändringarna som mediautvecklingen ger upphov till,
debatteras sällan, menar Lisbeth Thorsén Carlberg (c) och Mårten Ekblad (s) menar
att det är svårt att ha en lokal mediapolitik.
_______

17 oktober 2002
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§ 48
Förslag till konstutställning
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) lämnar in en skrivelse med förslag att kommunen
anordnar en utställning med verk av konstnären tillika kommunens kultursekreterare
Torsten Ridell och nämner sommaren 2003 som lämplig tidpunkt.
______

17 oktober 2002

§ 50
Kulturstrategi för Karlskrona kommun – ej offentligt
Det ärende som inleddes tidigare i år med att utarbeta en kulturstrategi för
kulturnämnden diskuteras.
Detta skall stå som fast punkt för vidare diskussioner vid kulturnämndens
sammanträden framöver.
______
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 21 november 2002
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Förslag till uppvaktning och deltagande vid föreningsjubileer
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Kultur- och världsarvsstipendium, konfidentiellt
Kulturstrategi för Karlskrona kommun, konfidentiellt
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21 november 2002

Plats och tid

Konserthusteatern, Karlskrona
Torsdagen den 21 november 2002 kl 13.30 – 16.15

Beslutande ordförande
v. ordf.
ledamöter

Maj-Lis Nilsson (s)
Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m) 16.05-16.15
Kataringa Lauste-Jurvin (m)
Jan Lennartsson (m) 13.30-15.30
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Björn Ericsson (m) 13.30-16.05
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 51 - 62)

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö Hamngatan 7 B
Onsdagen den 27 november kl 15.30
Underskrifter
Sekreterare

……………………………….
Louise Löfgren

Ordförande

……………………………….
Maj-Lis Nilsson

Justerare

……………………………….
Anders Persson

2

21 november 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 november 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
…………………………………………………….
Louise Löfgren

3
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§ 51
Ändring i föredragningslistan
Ärendet ”nytt belägenhetsregister för Karlskrona kommun” tillhör beslutsärendena
istället för delegeringarna som felaktigt angavs i kallelsen.
Tillkommer också beslut om sammanträdesplan för år 2003.
Som delegeringsärenden tillkommer
- nya öppettider på biblioteken samt
- fortsatt verksamhet inom projektet Läsrörelsen
Kulturnämnden beslutar
att

dagens sammanträde sker med dessa ändringar.

_______
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§ 52
Förslag till uppvaktning och deltagande vid föreningsjubileer
Det nuvarande beslutet gällande uppvaktningar vid föreningsjubileer togs för kulturoch fritidsnämnden 1999. Ett nytt förslag för nuvarande nämnd har nu utarbetats och
tillställts nämnden.
Det informeras om att Idrotts- och Fritidsnämnden nu har ett förslag på lägre
penningbelopp och under påföljande diskussion föreslår Jan Lennartsson (m), Ulf
Hansson (v) och Per-Axel Persson (v) att kulturnämnden fastställer det egna
förslaget med tillägget att blommorna kan ersättas med gåva för motsvarande
belopp.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 5 november föreslagit kulturnämnden
att

uppvakta föreningar verksamma inom nämndens område enligt nedan:

När förening firar
- 10-årsjubileum, uppvakta med blomma och standar;
- 25-årsjubileum, uppvakta med penninggåva om 1.000 kr och blomma
- 50- och 75-årsjubileum, uppvakta med penninggåva om 2.000 kr samt blomma
- 100-årsjubileum, uppvakta med penninggåva om 5.000 kr samt blomma
- 125-årsjubileum, uppvakta med penninggåva 2.000 kr samt blomma
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget med tillägget att blomman kan
ersättas av gåva för motsvarande belopp.
______
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§ 53
Disposition av bank- och postgirokonton fr.o.m. 2003-01-01
Med anledning av ny ekonom på kulturförvaltningen och ny ordförande i
kulturnämnden krävs beslut om vem som har behörighet att disponera
kulturförvaltningens bank- och postgirokonton. Beslut avser föjande konton:
Bankkonto
8169-5 904 209 430-1
Bankgiro
5220-7750

Postgiro
51 79 93-3
47 21 70-0
479 12 00-1
486 89 03-0
486 88 03-8
486 91 03-4
486 87 03-2

Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening, en ur respektive kolumn.
Birgitta Törnqvist
Ivar Wenster
Ewa Bellwaldius

Birgitta Emilsson
Barbro Johansson
Ingrid Öhman

Kulturförvaltningen har i skrivelse den 5 november 2002 föreslagit nämnden att
besluta
att

utse ovanstående personer till behörighet att disponera ovannämnda bankoch postgirokonton.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturförvaltningen enligt
förslaget.
_______
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§ 54
Bokslut per den 31 oktober 2002, bilaga
Kulturchefen redogör för aktuellt delbokslut enligt utsänd skrivelse och påpekar
särskilt förklaringen till det negativa utfallet på 0,9 mkr som gäller utsmyckningen
av Konserthuset och vars kostnader skall justeras mot den projektbudget som finns
på Tekniska förvaltningen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 11 november 2002 föreslagit kulturnämnden
att besluta
1. att

godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningen för oktober månad;

2. att

investeringsmedel avseende inventarier till Konserthusteatern överförs från
Tekniska förvaltningen till Kulturförvaltningen, preliminärt 1,5 mkr.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_____

21 november 2002

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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2001.128.214

§ 55
Detaljplan för Pottholmen, etapp 1
Ett detaljplaneprogram har från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillställts
kulturförvaltningen avseende Pottholmen, etapp 1. Tid för yttrande var fram till den
18 november 2002, vilket gjorde det omöjligt för kulturnämnden att hinna behandla
ärendet i ordinarie nämnd, varför förvaltningschefen beslutar enligt delegation.
I yttrandet framhålls att den äldre bebyggelsen på Pottholmen kommer att påverkas
av planförslaget. Bebyggelsen av Kungsplan kommer också att påverka den
kringliggande bebyggelsen. I grunden ser kulturförvaltningen positivt på planerna
för Pottholmen. Men, eftersom området ingår i riksintresseområde för kulturmiljö
samt tangerar kärnområdet för världsarvet, anser kulturförvaltningen att en särskild
konsekevensanalys bör göras för att klarlägga eventuell påverkan av
världsarvsstatusen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 18 november 2002 avgett ett yttrande till
Stadsbyggnadsförvaltningen om detaljplanen för Pottholmen, etapp 1.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden att godkänna
skrivelsen.
________

21 november 2002

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

9

2002.039.214

§ 56
Yttrande över detaljplaneprogram för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
Rubricerat detaljplaneprogram har översänts till Kulturnämnden för samråd, tid för
yttrande var fram till den 18 november 2002. Eftersom ärendet inte kan behandlas i
ordinarie kulturnämndsmöte beslutar förvaltningschefen enligt delegation.
I yttrandet anges att det inom stadsdelen Västerudd finns ett stort obebyggt område;
ett rivet småhusområdet med anor från stadens begynnelse. De små timrade
familjebostäderna, stadens unika Varvsteater samt varvchefsbostället som låg här
revs under 1970-talet för att ge möjlighet åt Karlskronavarvet att expandera, men så
har inte skett.
Detaljplaneprogrammet skall tillfredsställa den stora efterfrågan på bostäder samt
skapa en stadsmiljö som ansluter till Trossös karaktär. En arkeologisk
förundersökning skall genomföras, eftersom här kan finnas kulturlager från 1680talet.
I yttrandet anges bl.a. vidare att, eftersom området ingår i riksintresseområde för
kulturmiljö samt är ett kärnområde för världsarvet, anser Kulturnämnden fortfarande
att en särskild konsekvensanalys bör göras för att säkerställa och stärka
världsarvsstatusen. Den nuvarande detaljplanen kan knappast uppfylla det ansvar
kommunen borde ta med hänsyn till regeringen skrivelse angående
världsarvskonventionen och de svenska världsarvsobjekten.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 15 november 2002 yttrat sig över
detaljplaneprogrammet för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd).
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

godkänna kulturförvaltningens yttrande.

_______

21 november 2002

10

Akten
Kommunfullmäktige

§ 57
Nytt belägenhetsregister i Karlskrona kommun
Enligt kulturnämndens reglemente beslutar kulturnämnden om namngivning av
gator, vägar och kvarter. Det pågående projektarbetet med ett nytt belägenhetsregister går mot sin slutfas och innebär ett drygt tusental nya adressärenden att
behandla. Namnsättningen kommer att ske församlingsvis.
Eftersom dessa ärenden inte ingår i kulturnämndens gängse gatu-, väg- och
kvartersnamngivning krävs en tillfälligt utökad delegation från kommunfullmäktige
för att kunna utföra namnsättning i projektet.
Kulturförvaltningen har i skrivelse till kulturnämnden den 7 november 2002
föreslagit nämnden
att

begära utökad delegation från kommunfullmäktige för namnsättning inom
ramen för ett nytt belägenhetsadressystem.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

21 november 2002
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§ 58
Delegeringsärenden
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om delegeringsärendena som tillkommit
till dagordningen.
1. En översikt av filialbibliotekens öppettider är på gång och vissa justeringar
kommer att ske. Två beslut presenteras idag:
Öppettider – ändring 2003:
Torhamn:
Biblioteket kommer att ha öppet tisdagar 10-13 samt 15-19.
Kungsmarkens bibliotek för allmänheten:
Mån-, tis-, ons- samt torsdagar har biblioteket öppet 13-16.30
2. Projektet Läsrörelsen avslutas i år men får en frivillig fortsättning. Kommunens
biblioteket kommer att, i samverkan med Lär för livet
- vara värd för lekseminarium
- ansluta sig till de kommuner som gör 2002/2003 till bokens och lärandets år.
Delegeringsbesluten finns i särskild pärm.
________

21 november 2002

§ 59
Kulturnämndens sammanträden år 2003
Kulturnämndens sammanträden under nästa år har preliminärt bestämts till
nedanstående datum. Först när den nya nämnden tillträden kan planen fastställas
helt.
Kultunämndens sammanträden under 2003,
torsdagar som regel:
23 januari
20 februari
20 mars
16 april onsdag
15 maj
12 juni
21 augusti
18 september
16 oktober
20 november
16 december tisdag
Kulturnämnden beslutar
att
______

preliminärt fastställa tidsplanen.

12

21 november 2002
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§ 60
Övrigt- fotoutställning
Lisbeth Thorsén Carlberg (c) har ett förslag till fotoutställning. Kommunens fotograf
Nils-Erik Larsson har sedan 1964 tagit ett mångtusental förnämliga fotografier, som
finns arkiverade. En utställning med foton ur denna samling skulle bli ett
utomordentligt intressant evenemang av stort allmänt intresse.
Förvaltningschefen ställer sig positiv till förslaget.
______

21 november 2002
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§ 61
Kultur- och världsarvsstipendium - KONFIDENTIELLT
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar fördelningen av kommunens
kulturstipendier och världsarvstipendier.
Kulturstipendiaterna utses bland inkomna ansökningar. Världsarvsstipendiaterna är
inte bundna till ett ansökningsförfarande och utses enligt Kommunstyrelsens beslut
den 30 november 1999 att ”världsarvsstipendiernas syfte skall vara att stimulera till
kunskapsinhämtning och spridande av världsarvets betydelse bland barn och
ungdomar i Karlskrona. Detta bör ge större möjligheter för att skapa förankring och
förståelse för världsarvet i kommande generationer”.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslagen,
som tillsvidare är konfidentiella.
______

21 november 2002

§ 61
Kulturstrategi för Karlskrona kommun – KONFIDENTIELLT
Kulturnämnden fortsätter sitt arbete med att diskutera fram en kulturstrategi för
Karlskrona kommun.
______

15

17 december 2002

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 17 december 2002-12-18
§ 63 Konserthusflygel
§ 64 Nya hyresavgifter för Sparresalen
§ 65 Handlingsplan för Örlogsstaden Karlskrona för 2003 – 2004
§ 66 Information angående Wämöparken
§ 67 Circo Massimo
§ 68 Övrigt – skeppsvrak
§ 69 Tack

1

17 december 2002

Plats och tid Wämöparkens kaffestuga, Wämöparken, Karlskrona
Tisdagen den 17 december 2002, kl 15.00 – 16.30
Beslutande ordförande Maj-Lis Nilsson (s)
v ordförande Lisbeth Thorsén Carlberg (c)
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Jan Lennartsson (m)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Tjänstgörande ersättare
Björn Ericsson (m)
Övriga
närvarande ersättare

tjänstemän

Karin Karlsson (s)
Per-Axel Persson (v)
Kerstin Frändebo (c)
Inger Fölster (fp)
Ivar Wenster

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 63 – 69)

Utses att justera

Helén Nilsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
fredagen den 20 december kl 07.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………..
Louise Löfgren
Ordförande ……………………………………
Maj-Lis Nilsson
Justerande

……………………………………..
Helén Nilsson

2

17 december 2002

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 20 december 2002
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren

3

17 december 2002

Akten

4

2002.164.860

§ 63
Konsertflygel till konserthusteatern
Karlskronas konserthusteater har i många år varit i behov av en riktig
konsertflygel. Ett riktigt instrument kostar mellan 900 tkr och 1.400 tkr.
Eftersom kulturförvaltningen inte har möjligheter att göra en så stor
investering, har förvaltningen påbörjat en sponsringskampanj, riktad till
näringsliv och institutioner i Karlskrona. Ett speciellt konto inrättas för
ändamålet.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 13 december 2002 föreslagit
kulturnämnden att besluta
att

godkänna insamlingen till en ny konsertflygel.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Kulturförvaltningen enligt
förslaget.
________

17 december 2002

Akten

5

2002.164.806

§ 64
Nya hyresavgifter för Sparresalen
Hyresavgifterna för Sparresalen, som har legat fast sedan mitten av 1990talet, höjs nu något. För att få ett rättvisare hyressystem som gagnar de
ideella föreningarnas verksamhet föreslås ett differentierat enligt samma
mönster som för konserthusteatern.
Antal
timmar

Extern
uthyrning,
kr
Upp till 4 tim 2.000
4 – 8 tim
4.000

Kommunal
uthyrning,
kr
1.000
2.000

Ideell
kulturförening,
kr
500
1.000

De nya taxorna börjar gälla från och med 1 januari 2003.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 3 december 2002 föreslagit
kulturnämnden att besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till nya hyresavgifter för
Sparresalen.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Kulturförvaltningen enligt
förslaget.
_________

17 december 2002
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§ 65
Handlingsplan för Örlogsstaden Karlskrona för 2003 - 2004
Ivar Wenster informerar om handlingsplanen som utdelats till nämnden.
Världsarvsprojektet avslutades planenligt i september 2002. Projektet hade
ett anslag på 1,5 mkr under projekttiden 1999-2002. Budgeten 2002 drog in
1 mkr och lade 500 tkr för 2003-2004, ett belopp som inte är bundet till
personalkostnader utan räknas som fria projektpengar.
På initiativ av Marinmuseum och Karlskrona kommun bildades SÖK –
Styrgruppen för Örlogsstaden Karlskrona, bestående av dels en styrgrupp
och dels en arbetsgrupp med uppgift att driva samverkansprojekt kring
frågor som rör planering, marknadsföring, turismutveckling,
säkerhetsfrågor m.m. Landshövdingen är ordförande i gruppen som i övrigt
har representanter från Statens sjöhistoriska museer, Fortifikationsverket,
Karlskrona kommun, Kockums AB, Länsstyrelsen, Statens Fastighetsverk,
Försvarsmakten och Riksantikvarieämbetet.
Inom Karlskrona kommun finns ett fördjupat samarbete mellan flera
förvaltningar och kommunala bolag. Prioriterat är samarbetet med
turism/näringsliv genom utökad evenemangsverksamhet och
marknadsföring. Handlingsplanen omfattar frågor såsom tillgänglighet till
världsarvet, utbildningsprojekt, marknadsföring, stadsmiljö, nationella och
internationella kontakter samt kulturevenemang.
Kulturförvaltningen avsätter 500.000 kr årligen för det långsiktiga arbetet
med att utveckla världsarvsstatusen. För enskilda evenemang sökes
särskilda medel.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 17 december föreslagit
kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens handlingsplan för Örlogsstaden
Karlskrona 2003-2004.

Kulturförvaltningen beslutar enligt förslaget.
________

17 december 2002
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§ 66
Information angående Wämöparken
Ett brev angående Wämöparkens framtid och verksamhet har inkommit
från Elisabeth Mattisson, Karlskrona. Detta brev skall besvaras i januari
och förvaltningschefen ger en kort historik om parken. Den tillskapades i
början av 1900-talet i enlighet med tankarna som då fanns att bevara något
av gångna tiders kultur och byggnader i omedelbar närhet till städerna, som
i likhet med landsbygden, nu höll på att förändras. Skansen i Stockholm
var för övrigt den första anläggningen i världen och fick efterföljare i hela
Europa. I Karlskrona var Gustaf Qviding initiativtagare, dock var det första
huset som flyttades till parken ett grenadjärstorp från Småland som
flyttades på initiativ av försvarsmakten.
Den u.p.a.-förening som drev parken intill mitten av 1990-talet lades ned
och driften övergick på kommunens parkförvaltning. Idag samarbetar
kultur-, handikapp- och tekniska förvaltningarna med Blekinge Museum
och ger 7-8 personer daglig verksamhet i parken. Två entreprenörer sköter
kaffestugan respektive djurparken.
Under våren 2003 kommer ett utvecklingsseminarium om parken att äga
rum.
________

17 december 2002
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§ 67
Circo Massimo
Förvaltningschefen informerar om vinterns cirkusevenemang som kommer
att äga rum 6 – 14 februari på Stortorget. Denna femåriga satsning är
separat budgeterad i kommunstyrelsen. En av nyheterna för i år blir en
isbana i tält, där allmänheten får åka gratis. Italiensk television kommer
även i år att sända program från cirkusen.
________

17 december 2002
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§ 68
Övrigt
Jan-Erik Jansson (s) tar upp ämnet skeppsvraken; de sänkta fartygen i
stadens närhet, ofta sänkta som utfyllnad för stadens utbyggnad. Han
efterlyser information om detta i turistbroschyrerna. Han skulle välkomna
en utförligare information för nämnden.
_______

17 december 2002
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§ 69
Tack
Förvaltningschef Ivar Wenster tackar nämnden för årets samarbete och
utdelar till nämndledamöterna en bokgåva bestående av Ann-Mari
Williamssons nyutkomna Kulinariska utflykter i Sveriges trädgård samt
rapporten från det stora World Heritage Youth Forum som ägde rum i
Karlskrona förra året.
Ordförande Maj-Lis Nilsson (s) riktar ett personligt varmt tack till
avgående vice ordföranden Lisbeth Thorsén Carlberg (c) för ett gott
samarbete, där Lisbeth med sin stora kunskap lämnat många tänkvärda
synpunkter.
Vidare tackar ordföranden nämnden för gott samarbete. Avgående
ledamoten Björn Ericsson får en särskild eloge. Förvaltningschef Ivar
Wenster får ett stort tack liksom sekreteraren Louise Löfgren.
Vice ordföranden Lisbeth Thorsén Carlberg (c) riktar ett hjärtligt tack till
avgående ordföranden för de gångna ett och ett halvt åren i kulturnämnden,
vars ledamöter trots sina olikheter varit lyssnande och diskuterande med
stort intresse för vår samtid.
Å nämndens vägnar tackar Mats Mårtensson (m) de båda avgående
ordföranden och vice ordföranden.
Slutligen tackar ordföranden förvaltningens personal för ett gott arbete
under det gångna året. En tillönskan om en god jul och ett gott nytt år
framförs till all personal.
_________

23 januari 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 23 januari 2003
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av arbetsutskott till kulturnämnden
§ 3 Val av tre ledamöter till kommittén för konstnärlig utsmyckning
§ 4 Val till kommunala handikapprådet
§ 5 Beslut om status som ideell organisation för Sandgrenska manskören
§ 6 Beslut om nytt avgiftssystem för Kulturskolan
§ 7 Information om internbudget för 2003
§ 8 Information kring läget på biblioteksfilialerna
§ 9 Yttrande över remiss angående förslag till regionala miljömål för Blekinge län
§ 10 Meddelanden
§ 11 Halmstadskonferensen
§ 12 Övrigt

1

23 januari 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 23 januari 2003 klockan 13.30 – 16.00
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m)
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Närvarande ersättare
Mårten Ekblad (s)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Katrina af Wetterstedt (mp)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom, § 7
Elisabet Stengård, chef för filialbiblioteken, § 8

sekreterare

Louise Löfgren (§§ 1 - 12)

Utses att justera

Jan Lennartsson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Onsdagen den 29 januari klockan 16.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………..
Louise Löfgren
Ordförande ……………………………………
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan Lennartsson

2

23 januari 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 januari 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren

3

23 januari 2003

§1
Mötets öppnande
Ordförande Birgitta Törnqvist hälsar välkommen till den nya
kulturnämndens första sammanträde. En presentation av ledamöter och
tjänstemän genomförs.
________

4

23 januari 2003
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§2
Val av arbetsutskott till kulturnämnden
Kulturnämnden beslutar
1. att utse ledamöter och ersättare i kulturnämndens arbetsutskott enligt
följande:
Ordinarie ledamöter
Birgitta Törnqvist (s)
Anders Persson (s)
Ulf Hansson (v)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Jan Lennartsson (m)

Personliga ersättare
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Per-Axel Persson (v)
Bengt-Åke Persson (kd)
Mats Mårtensson (m)

2. att om ersättaren ej kan medverka, annan ersättare får kallas in, samt
3. att vid varje möte får en av ersättarna närvara i löpande turordning.
_________

23 januari 2003
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§3
Val av tre ledamöter till kommittén för konstnärlig utsmyckning
Kulturförvaltningen beslutar
att

till kommittén för konstnärlig utsmyckning utse följande ledamöter
Mårten Ekblad (s)
Ulf Hansson (v)
Kerstin Frändebo (c)

________

23 januari 2003
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§4
Val till kommunala handikapprådet
Vid mötet framkommer att ersättarna i handikapprådet inte får närvara vid
mötena i den utsträckning som vore lämplig för att kunna hålla sig
informerad och därmed vid behov kunna fullgöra sina uppgifter i
handikapprådet.
Kulturnämnden beslutar
1. att till kommunala handikapprådet för perioden 2003-2004 välja
Karin Karlsson (s) som ordinarie ledamot och Inger Fölster (fp)
som ersättare.
2. att Birgitta Törnqvist (s) kontaktar kommunala handikapprådet
angående möjligheten för ersättare att delta i rådets möten.
________

23 januari 2003
De berörda
Akten

8

2002.140.861

§5
Beslut om status som ideell organisation för Sandgrenska manskören
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för enheten för kulturlokaler och de
nya avgiftssystemen som har trätt i kraft enligt beslut förra året.
Hyresvgifterna är differentierade i tre kategorier; kommersiella aktörer,
kommunens interna aktörer samt ideella kulturföreningar. För att kunna få
betala den lägsta hyran som gäller för ideella kulturföreningar, krävs att
föreningen hos kulturnämnden ansöker om att få denna status.
Hyresavgifterna är enligt nedan:
Konserthuset:
Hyra upp till 4 timmar

Externa Kommunala Ideella kulturföreningar

Salong med scen; framträdande och konferens
Salong med scen; vid repetition
Foajé vid konferenser och föredrag
Foajé med kommersiellt syfte

6 500
2 500
1 500
2 500

Hyra 4 – 8 timmar

Externa Kommunala Ideella kulturföreningar

Salong med scen; framträdande och konferens 11 000
Salong med scen; vid repetition
4 000
Foajé vid konferenser och föredrag
2 800
Foajé med kommersiellt syfte
4 500

Sparresalen:
Antal
Extern
timmar
uthyrning,
kr
Upp till 4 tim 2.000
4 – 8 tim
4.000

3 250
1 250
750
1 250

5 500
2 000
1 400
2 250

1 000
500
500
500

2 000
1 000
1 000
1 000

Kommunal
uthyrning,
kr
1.000
2.000

Ideell
kulturförening,
kr
500
1.000

Som första förening har ansökan om att bli ideell kulturförening inkommit
från Sandgrenska manskören.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 15 januari 2003 föreslagit
kulturnämnden besluta
att

Sandgrenska manskören får status som ideell kulturförening.

Efter tillstyrkan av kulturnämndens presidium beslutar
kulturnämnden enligt förslaget.
___________

23 januari 2003
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§6
Beslut om nytt avgiftssystem för Kulturskolan
Kommunfullmäktige har beslutat om ett avgiftssystem för eleverna vid
kulturskolan, vilket innebär att en familjs två första barn betalar full avgift
och att det tredje och därpå följande barn blir befriade från avgift.
Kulturförvaltningen har genom t.f. chefen för kulturskolan Fredrik
Lundgrens skrivelse den 20 januari 2003 konstaterat att det bortfall av
avgiftsintäkter på cirka 20.000 kronor dock skulle kunna klaras med
kulturskolans nuvarande budgetläge. Vidare är det svårt att nu bedöma om
regeln på sikt kommer att ge ett ökat inslag av barn 3,4 osv.
Konsekvenserna för verksamheten kan inte bedömas förrän efter en längre
period, varför kulturskolan måste ges möjlighet att återkomma vad gäller
finansieringen av denna avgiftsbefrielse.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

__________

23 januari 2003
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§7
Information om internbudget för 2003
Förvaltningens ekonom Ewa Bellwaldius informerar. Kommunfullmäktige
har beslutat att tilldela kulturnämnden en budget på 45,2 mkr inklusive
pris- och löneuppräkningar. Budgeten för kulturlokaler har utökats med
1 mkr för att kompensera de ökade kostnader som uppkommit i samband
med ombyggnaden av konserthusteatern.
Inför kulturnämndens möte i februari kommer mer utförlig information att
tillställas ledamöterna inför beslut om budgeten som då skall fattas.
Angående bokslutet ligger förväntat resultat från 0 till -400.000 tkr. Denna
budget innehåller vissa tekniska justeringar. Även här skall mer
information tillställas nämnden inför beslut om årsredovisningen vid
kulturnämndens sammanträde i februari.
_________

23 januari 2003
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§8
Information kring läget på biblioteksfilialerna
Chefen för filialbiblioteken Elisabet Stengård informerar. Biblioteket har
gjort en tydlig befolkningsanalys av de 10 områden som har ett bibliotek.
Elisabet Stengård påpekar att de begränsade öppettider hos vissa av
filialerna gör att biblioteken här inte blir naturliga mötesplatser. Den
digitala delen av biblioteken tar allt större plats. Bibliotekens
internetservice fungerar dåligt med en undermålig datorpark och
otillräcklighet i kommunikationsnätet.
Bibliotekens starka ställning i samhället och stora förtroende hos
allmänheten är positiva faktorer.
_________

23 januari 2003

12

§9
Yttrande över remiss angående förslag till regionala miljömål för
Blekinge län
Kulturförvaltningens förslag till yttrande i ovanstående ärende har tillställts
ledamöterna. Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att yttrande ar
skrivet utifrån kulturnämndens reglemente.
Mårten Ekblad (s), Mats Mårtensson (m) samt Inger Fölster (fp) yttrar sig.
Kulturnämnden har i skrivelse den 14 januari 2003 givit ett remissutlåtande
angående förslag till regionala miljömål för Blekinge län.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens skrivande.

__________

23 januari 2003

13

§ 10
Meddelanden
Följande meddelanden redovisas i särskild pärm:
1.Vägverkets beslut om vägvisning till filialbibliotek
2. KF § 155 Skattesats 2003 för Karlskrona kommun samt vissa avgifter
3. KF § 169 Budget 2003 och planer 2004-2005
4. KF § 173 Bestämmelser om pension och avgångsvederlag för
förtroendevalda
5. KF § 174 Ersättning för förlorade pensionsförmåner för förtroendevalda
(fritidspolitiker)
6. KF § 175 Förslag om frivillig redovisning av förtroendevaldas bisysslor
7. KF § 177 Kommunrådet – utvärdering och direktiv
8. KS § 166 Yttrande över revisionens granskning av bisysslor
9. KS § 169 Ekonomisk rapportering 2003, Karlskrona kommunkoncern
10. KS § 170 Kommunstyrelsens mål och ansvarsfördelning för
mandatperioden 2003-2006
11. KS § 171 Karlskrona kommuns kommunledningsorganisation år 20032006
12. KS § 172 Komunstyrelsens beslut över befattning på
kommunledningsförvaltningen
13. KS § 176 Slutrapport över genomförd arbetsvärdering i Karlskrona
kommun
___________

23 januari 2003

14

§ 11
Halmstadskonferensen
Ordföranden informerar om Halmstadskonferensen den 13-14 mars som
vänder sig till framför allt bibliotekspersonal. Ordförande Birgitta
Törnqvist (s) skulle dock själv gärna delta i konferensen för att som ny
ordförande i kulturnämnden tillgodogöra sig så mycket av information som
möjligt.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna att ordföranden deltar i Halmstadskonferensen.

__________

23 januari 2003

15

§ 12
Övrigt
12.1 Kommittén för konstnärlig utsmyckning
Ulf Hansson informerar om att kommittén närmast kommer att träffas inför
utsmyckningen av Sunnadalsskolans friidrottshall.
12.2 IT på biblioteken
Ivar Wenster informerar om att kulturförvaltningen har 100 datorer, varav
hälften numera har blivit undermåliga, vilket betyder att många datorer
måste tas ur bruk. Som enda förvaltning betalar kulturförvaltningen själv
för sin infrastruktur och den är bristfällig, eftersom det exempelvis inte
finns bredband till vissa filialer.
Jan-Erik Jansson (s) och Mats Mårtensson (m) yttrar sig.
12.3 Introduktionsdag
Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) meddelar att kulturförvaltningen
planerar för en halv introduktionsdag för den nya nämnden.
_________

20 februari 2003

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 februari 2003
§ 13 Information om nämnd och förvaltning
§ 14 Nya belägenhetsadresser i Tvings församling
§ 15 Internbudget för 2003
§ 16 Kulturförvaltningens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2002
§ 17 Detaljplan för kv Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
§ 18 Detaljplan för Pottholmen, etapp 1
§ 19 Program NV Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar samt program för detaljplan
för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm
§ 20 Information om föreningsbidrag
§ 21 Information om deltagande i konferens
§ 22 Anmälningsärenden
§ 23 Övrigt

20 februari 2003

Plats och tid Kulturskolan, Karlskrona
Torsdagen den 20 februari 2003 klockan 13.00 – 16.00
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m)
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Närvarande ersättare
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius, ekonom, § 7

sekreterare

Ingrid Öhman ( §§ 13 – 23)

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Fredagen den 28 februari 2003 kl 14.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………… …………………………….
Ingrid Öhman
Louise Löfgren (utskrift)
Ordförande ……………………………………
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan-Erik Jansson (s)

2

20 februari 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren

3

20 februari 2003

4

§ 13
Information om nämnd och förvaltning
Förvaltingschef Ivar Wenster informerar nämnden om dess reglemente och
ansvarsområde samt om förvaltningens organisationsplan och delegationsordning. Kommunens visionsprogram om de fyra hörnstenarna presenteras
också.
Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) tackar för informationen och meddelar
vidare att nämnden skall fortlöpande arbeta med sitt måldokument.
_________

20 februari 2003

5

§ 14
Nya belägenhetsadresser i Tvings församling
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om hur arbetet med kommunens
nya belägenhetsadressystem är strukturerat. Framgår att de berörda
kommer att informeras om det nya adressförslaget, som sedan är möjligt att
överklaga.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna belägenhetsadresserna i Tvings församling.

__________

20 februari 2003

6

Akten

§ 15
Internbudget för 2003
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för förvaltningens internbudget för
2003.
Jan Lennartsson (m) lämnar ett skriftligt yttrande från den borgerliga
gruppen angående behovet av en utökad ram för kulturnämnden. Yttrandet
förstärks genom ett yrkande från gruppen, lämnat skriftligen och med
följande ordalydelse:
Vi yrkar härmed:
Att kulturnämndens egen budget utökas med 200 000 kr för att finansiera
det löpande arbetet;
att kulturnämndens totala budget utökas genom ett tilläggsanslag på 600
000 kr som ska användas för en särskild satsning på kulturinslag i det
nyrenoverade kulturhuset;
att kulturnämnden hemställer hos Karlskrona kommunfullmäktige om en
utökad ram med 800 000 kr för finansiering av ovanstående åtgärder.
Yrkanden
Jan Lennartsson (m) yrkar å den borgerliga gruppens vägnar
att

yrkandet om en utökad ram om 800.000 kr bifalles.

Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) yrkar
att

förvaltningens internbudget godkänns i enlighet med
arbetsutskottets förslag.

Votering
Jan Lennartsson (m) begär votering.
Ordföranden ställer följande voteringsproposition: Den som biträder
arbetsutskottets förslag röstar ja. Den som biträder Jan Lennartssons
förslag röstar nej.

20 februari 2003

Votering
Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)

Ja
1

7

Nej
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Kulturnämnden har med 6 ja-röster mot 5 nej-röster beslutat i enlighet med
arbetsutskottets förslag.
Kulturnämnden beslutar således, i enlighet med ovan redovisad
votering
att

godkänna förvaltningens internbudget för 2003.

________

20 februari 2003

§ 16
Kulturförvaltningens verksamhetsberättelse samt bokslut för 2002
Ekonom Ewa Bellwaldius och förvaltningschef Ivar Wenster redovisar
förvaltningens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2002.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar
kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens årsredovisning för år 2002.

________

8

20 februari 2003
De berörda
Akten

9

2002.039.214

§ 17
Beslut om detaljplan för kv Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
Ivar Wenster redogör för ärendet. Kulturförvaltningen har i november 2002
tillställt Samhällsbyggnadsförvaltningen sitt yttrande, godkänt i
kulturnämndens sammanträde den 21 november 2002, § 56.
I förslaget för området finns inte affärer, daghem m.m. inplanerat.
Skisserna i förslaget visar heller inte att det finns några kvalitetsaspekter på
tilltänkta byggnader.
Förvaltningen har den 11 februari 2003 skrivit ett nytt yttrande, vari
påpekas att kvalitetskriterier för den fysiska gestaltningen av såväl enstaka
byggnader som hela kvarter bör skrivas in i planen. Skrivelsen påpekar
också att, för att säkerställa säkerhet och tillgänglighet, bör miljökonsekvensbeskrivningen även omfatta Amiralitetsgatan.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens yttrande.

___________

20 februari 2003
De berörda
Akten

10

2001.128.214

§ 18
Beslut om detaljplan för Pottholmen, etapp 1
Kultuförvaltningen har under 2002, i enlighet med kulturnämndens § 55,
lämnat ett yttrande till Samhällsbyggnadsförvaltningen. I denna skrivelse
efterlystes en miljökonsekvensbeskrivning, vilken fortfarande saknas.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2003 på nytt påpekat att
kvalitetskriterier för den fysiska gestaltningen av byggnader och kvarter
bör skrivas in i planen.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

_________

20 februari 2003
De berörda
Akten

11

2003.008.214

§ 19
Program NV Stadsbygden – Rosenholm med omgivningar samt
program för detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm
Ivar Wenster informerar om programhandlingen som avser att ange
riktlinjer för omvandlingen av området till ett rekreationsområde för
idrotts- och fritidsverksamhet. Programmet kommer att följas av en
detaljplan.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 13 februari 2003 påpekat att det är
av stor vikt att de befintliga natur- och kulturmiljöerna säkerställs.
Planområdet omfattar del av KA 2:s logementsbyggnader som i sitt
byggnadssätt väl representerar den typ som byggdes under 1960-70-talen
och får betraktas som kulturhistoriskt intressanta.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

_________

20 februari 2003

12

§ 20
Information om föreningsbidrag
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om fördelningen av bidrag till
kulturföreningar och studieförbund.
__________

20 februari 2003

13

§ 21
Information om deltagande i konferens
Ordföranden Birgitta Törnqvist (s) informerar om att hon och
förvaltningschefen Ivar Wenster kommer att delta i konferensen
”Kulturpolitikens utmaningar – tendenser i Sverige och Norden” som pågår
den 7 – 8 mars.
________

20 februari 2003

14

§ 22
Anmälningsärenden
Följande anmälningsärenden finns redovisade i särskild pärm:
KF § 5 Budget- och verksamhetsuppföljning för oktober månad 2002
KF § 9 Reglemente för Karlskrona kommuns krisledningsnämnd, ny
lag om extraordinära händelser
KF § 10 Kulturnämndens begäran om utökad delegation från
Kommunfullmäktige
Inbjudan till utbildning för förtroendevalda i Karlskrona kommun den 27
februari 2003
___________

20 februari 2003

15

§ 23
Övrigt
Inger Fölster (fp) frågar varför handikapparkeringen vid Båtsmanskasernen
är borttagen. Ivar Wenster svarar att den kommer att finnas med i den plan
som är under utarbetande för Stumholmen.
Ulf Hansson (v) föreslår att nämnden gör en kortare studieresa och nämner
Växjö som exempel på lämpligt mål.
Även en längre resa för studieändamål föreslogs.
__________

20 mars 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 mars 2003
§ 24
§ 25
§ 26
§ 27
§ 28
§ 29
§ 30
§ 31
§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37

Justering
Ansökan om status som ideell kulturförening från Föreningen Gamla
Carlscrona
Ansökan om status som ideell kulturförening från Nöjesklubben QL
Beslut om placering av millenniumskulptur
Beslut om revidering av fördelning av föreningar mellan Kulturnämnden
och Idrotts- och Fritidsnämnden
Revidering av vidaredelegation inom kulturförvaltningen
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
Budgetuppföljning med helårsprognos per 2003-02-28
Visionsprogrammet
Information angående sommarens kulturevenemang
Information från kommunens bibliotek
Delegeringsbeslut
Anmälningsärende
Övrigt

1

20 mars 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 20 mars 2003 klockan 13.30 – 15.30
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m)
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Närvarande ersättare
Mårten Ekblad (s)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, bibliotekschef, § 34

sekreterare

Louise Löfgren ( §§ 24 – 37)

Utses att justera

Helén Nilsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Torsdagen den 27 mars kl 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………… …………………………….
Louise Löfgren
Ordförande ……………………………………
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Helén Nilsson

2

20 mars 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 mars 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Louise Löfgren

3

20 mars 2003

4

§ 24
Justering
Till mötets justerare väljs Helén Nilsson (s) att tillsammans med
ordföranden Birgitta Törnqvist justera dagens protokoll den 27 mars 2003
kl 11.00.
_________

20 mars 2003
De berörda
Akten

5

2003.018.861

§ 25
Ansökan om status som ideell kulturförening från Föreningen Gamla
Carlskrona
Föreningen Gamla Carlscrona har inkommit till kulturnämnden med
ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det
nya avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Jan-Erik Jansson (s) anmäler jäv och avviker från nämnden under
diskussionen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2003 föreslagit
kulturnämnden besluta att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella
kulturföreningar skall gälla för Föreningen Gamla Carlscrona.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

20 mars 2003
De berörda
Akten

6

2003.014.861

§ 26
Ansökan om status som ideell kulturförening från Nöjesklubben QL
Nöjesklubben QL har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2003 föreslagit
kulturnämnden besluta att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella
kulturföreningar skall gälla för Nöjesföreningen QL.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________

20 mars 2003
Akten

7

2001.012.865

§ 27
Beslut om placering av millenniumskulptur
Ivar Wenster informerar. Kulturnämndens senaste beslut i frågan var att
ansöka om tillstånd att placera skulpturen vid den lilla badviken på
Stumholmen. Tillstånd har nu erhållits från Miljö- och Byggnadsnämnden
och från Länsstyrelsen.
Jan Lennartsson (m) meddelar att den borgerliga gruppen, som hade andra
placeringsalternativ på förslag tidigare, nu efter överläggningar är beredd
att godkänna placeringen på Stumholmen och således yrkar bifall.
Birgitta Törnqvist (s) yrkar likaså bifall.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna placeringen av millenniumskulpturen på Stumholmen.

_________

20 mars 2003

8

§ 28
Beslut om revidering av fördelning av föreningar mellan
Kulturnämnden och Idrotts- och Fritidsnämnden
Kulturnämnden har redan tidigare beslutat om vilka föreningar som skall
tillhöra Kulturnämnden och nu har Idrotts- och Fritidsförvaltningen lagt sitt
förslag till fördelning.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 4 mars 2003 föreslagit en
fördelning av föreningarna samt föreslagit
att

kulturnämnden beslutar att fördelningen av föreningar sker enligt
detta förslag.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

20 mars 2003

9

§ 29
Revidering av vidaredelegation inom kulturförvaltningen
Ivar Wenster informerar om att man har avskaffat benämningen
administrativ chef och därför måste förvaltningens delegationsordning
förändras i enlighet med detta. Kulturchefen delegerar vidare till
ekonomerna som tillhör Kommunledningsförvaltningen.
Denna delegationsordning rör ej kulturnämndens politiker utan är anpassad
till förvaltningens arbetsordning.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
___________

20 mars 2003
De berörda
Akten

10

2003.017.214

§ 30
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona
Kulturförvaltningen fick detaljplanen för ovanstående fastighet, belägen
inom Företagsparken Campus Gräsvik, för samrådsyttrande. Ärendet gäller
en ändring av gällande detaljplan för att uppföra ett parkeringsdäck i två
plan på en yta där det idag finns en markparkering.
Kulturförvaltningen har i skrivelse till Samhällsbyggnadsförvaltningen den
5 mars 2003 angett att det i denna plan inte finns något som föranleder
invändningar eller synpunkter från kulturförvaltningens sida.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens skrivelse.

_________

20 mars 2003

11

§ 31
Budgetuppföljning med helårsprognos per 2003-02-28
Ivar Wenster informerar om budgetuppföljningen och helårsprognosen som
tillställts nämnden.
Biblioteksverksamheten riskerar ett underskott och Kulturskolans ekonomi
kommer enligt prognosen att uppvisa underskott. För kulturlokalerna tycks
antalet uthyrningar öka och därmed ge ett överskott. Helhetsprognosen för
förvaltningen pekar därför på ett nollresultat.
Det noteras i budgetuppföljningen för administration och IT att adressättningsprojektet har förlängts med två månader samt att inkomna direktiv
angående uppbyggnad av kommunens IT-miljö en innebär en engångskostnad under året med 800 kronor extra för varje dator. För kulturförvaltningens del innebär detta en mycket hög utgift i förhållande till
förvaltningens storlek, eftersom kulturförvaltningen för sin verksamhet
måste vara mycket datortät med ett 70-tal apparater.
Kulturförvaltningen har i skrivelse den 9 mars 2003 föreslagit nämnden att
godkänna budgetuppföljningsrapporten per 2003-02-28 med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

godkänna förvaltningens budgetuppföljningsrapport och
helårsprognos.

_________

20 mars 2003

§ 32
Visionsprogrammet
Kulturnämnden kommer under aprilsammanträdet att återuppta
diskussionerna kring sitt visionsprogram.
_________

12

20 mars 2003

13

§ 33
Information angående sommarens kulturevenemang
Ivar Wenster informerar om att förvaltningen begärt extra medel om
600.000 kronor av kommunstyrelsen för tre evenemang i sommar, vilket
inte gått igenom, utan istället rekommenderades tre enskilda ansökningar
med en sammanlagd lägre summa. I enlighet med detta kommer tre
ansökningar att lämnas enligt följande.
Sommaropera
Samma arrangör som tidigare, Opera på fortet, ska i samarbete med
Sundsvalls kammarorkester sätta upp Kärleksdrycken av Donizetti och
uppförandet planeras ske på den stora yta som utgjorde varvets gamla
fängelseområde.
Begärda extra medel är 200.000 kr.
Historiska evenemangsveckan
Traditionsenligt evenemang veckan efter midsommar som speciellt lyfter
fram Drottningskärs kastell och sker i samarbete med Blekinge Museum
och Marinmuseum. Evenemanget drar många besökare, framför allt
barnfamiljer och hitresta besökare.
Begärda extra medel är 100.000 kr.
Konst på Godnatt
För fjärde året i rad arrangeras en konstinstallation på Godnatt, och årets
tema blir stengods och keramik, ej i form av bruksföremål. Vernissage blir
sista söndagen i juni och öppethållande varar sex veckor, varvid två dagliga
båtturer/visningar planeras.
Begärda extra medel är 150.000 kr.
För marknadsförning finns ett samarbete kring strategi mellan kommun och
privata näringslivet. De viktiga marknadsföringsfrågorna diskuteras.
__________

20 mars 2003

14

§ 34
Information från kommunens bibliotek
Bibliotekschef Barbro Ingemansson ger en kort dagsredovisning och
nämner bland annat följande.
Biblioteken har upphandlat nya skyltar för vägvisning till sex av
kommunens bibliotek, nämligen Holmsjö, Sturkö, Rödeby, Fridlevstad,
Torhamn och Hasslö. Total kostnad är 22.000 kronor plus moms.
Projektet Växtkraft Mål 3 har slutförts och kommer att slutrapporteras.
Översyn av socialgruppen (som arbetar med Boken-kommer, talböckar,
tekniska hjälpmedel till institutioner och enskilda) skall inventeras med
syfte att utröna om det finns tillgänglighet för alla, om vilka medel som
finns och hur projektet rätt-att-läsa ser ut. Till kulturnämndens möte i maj
kommer redovisningen att vara klar.
En ny blankett för förslag, synpunkter och klagomål har tagits fram. Denna
finns tillgänglig på kommunens bibliotek och på denna kan allmänheten
framföra synpunkter på kulturförvaltningens samtliga verksamheter.
Ett tjänstelånekort har införts. Detta kort skrivs ut till personal vid Barnoch Ungdomsförvaltningen som har intyg från rektor. Till kortet är knutet
12 regler som bland annat ger den enskilde låntagaren vissa befrielser, men
istället gör rektor ansvarig.
Förslag finns framtaget om ny entré i Stadsbiblioteket med bland annat ett
avskiljt utrymme med dagstidningar, till vilket allmänheten kan komma
redan klockan nio för tidningsläsning.
Kommunen saknar informationsfoldrar på utländska språk. Nu skall man ta
fram sådant material på åtta olika språk, nämligen engelska, tyska, polska,
ryska, albanska, kurdiska, arabiska och bosniska.
Biblioteket har haft möten på tema skolbibliotek med friskolor i
kommunen.
Aktiviteter:
1 april arrangerar Bibliotekets Vänner program på Karlskrona
stadsbibliotek kl 20. Jonas Bonner, vd Bonnier Tidskrifter, Jonas Eriksson,

20 mars 2003
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vd Bonniers Populärpress och Mats Carleson, vice vd Amelia Förlag. Tema
om kultur, kulturtidskrifter och Jonas Bonnier läser ur sin nya bok.
23 april – Världsbokdagen
Maratonläsnings i Konserthusets foajé kl 08.00-20.00. Varje läspass är 15
minuter. Tidsbokning sker på tfn 30 34 72 eller 30 34 22. Medverkande är
bland annat Kim Kimselius. Ett arrangemang av KUBIK.
Kl 20.00 – Bibliotekets vänners program – Michael Helgesson på
stadsbiblioteket.
Tre medarbetare – trotjänare – kommer att penisoneras och avtackas under
våren, nämligen Anna-Brith Rydell, Yvonne Johannesson samt Lars
Fristedt.
27 maj – biblioteken stängs för personalens vårutflykt.
Ordföranden tackar för informationen.
_________

20 mars 2003

§ 35
Delegeringsbeslut
Delegeringsbeslut av enhetschef Annika Eklund på Båtsmanskasernen
angående bidrag till föreningar/arrangemang under januari – mars 2003
finns redovisade i särskild pärm och gäller:
SIMP
Jord i Skorna
Jazz i Karlskrona
Kammarmusikkonst
Bastubokultför.
Konstrundan i
Blekinge
Margareta Skantze
_________

25.000 kr för verksamhet
20.000 kr för uppsättning av pjäser
20.000 kr för arrangemang European Echoes
3.000 kr för ”Romantisk afton”
10.000 kr för verksamhet
3.000 kr
7.000 kr för föreställning om Heliga Birgitta

16

20 mars 2003

§ 36
Anmälningsärende
Följande anmälningsärende finns redovisade i särskild pärm:
KS § 26 Begäran om avvikelse från kommunens grafiska profil
vad gäller handikappförvaltningens bilar
___________

17

20 mars 2003

18

§ 37
Övrigt
Redovisning av bisyssla för förtroendevalda lämnas till sekreteraren.
Mats Mårtensson (m) framför önskemål om att stadsbibliotekets chef Inger
Persson bjuds in till nämnden för att ge information om sin verksamhet.
Inger Fölster (fp) informerar om kompendiet ”Publikutveckling för teater i
Blekinge”.
Ivar Wenster rapporterar att han varit på konferens i Stockholm på tema ny
kulturpolitik i Norden. En fråga som deltagarna fick med sig var:
Konservera borgerlig kultur eller förvekliga ungdomars drömmar?
Ivar Wenster rapporterar om ett styrelsemöte för ReNDoc som ägde rum i
Portsmouth. ReNDoc är en europeisk nätverksorganisation för
örlogsstäder, där man träffas och diskuterar både gemensamma frågor och
enskilda örlogsstäders problem. Överlag handlar det om ny utveckling av
både levande och nedlagda örlogsbaser.
Birgitta Törnqvist rapporterade om den konferens i Halmstad som hon
tillsammans med medarbetare inom biblioteket deltagit i. Årets Halmstadskonferens hade namnet Smältdegel och berörde bland annat barn-skolorbibliotek i Norge, vilket var en intressant jämförelse med svenska
förhållanden. Nästa konferens äger rum i Åhus och får tema biblioteksarkitektur.
Sekreteraren Louise Löfgren slutar sin tjänst i april och avtackades med
blommor.
__________

16 april 2003

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 april 2003
§ 38
§ 39
§ 40
§ 41
§ 42
§ 43
§ 44
§ 45
§ 46
§ 47
§ 48
§ 49

Justering
Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Lyckå församling
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för Blekinge Kårspäx
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för Föreningen
Marinens Ungdomsmusikkår
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för Sensus
studieförbund Skåne-Blekinge
Beslut om godkännande av årsredovisning 2002 för K. Strängs Minnesfond
Delegeringsbeslut
Anmälningsärende
Diskussion – visionsprogrammet
Beslut om beviljande av status som ideell kulturförening för teatergruppen Jord i
Skorna (en sektion av Älmtamåla skolrotes intresseförening) samt
Kulturföreningen Bastubo
Förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
Övrigt

16 april 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 16 april 2003 klockan 13.30 – 16.00
Beslutande ordförande Birgitta Törnqvist (s)
v ordförande Jan Lennartsson (m) -14.30
ledamöter Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Tjänstgörande ersättare
Karin Karlsson (s) - 15.00
Ulf Lund (c)
Närvarande ersättare
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 38-49)

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Torsdagen den 24 april kl 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Anders Persson

2

16 april 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 april 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Eva Karlsson

3

16 april 2003

4

§ 38
Justering
Till mötets justerare väljs Anders Persson (s) att tillsammans med
ordföranden Birgitta Törnqvist justera dagens protokoll den 24 april 2003
kl 11.00.
_________

16 april 2003
De berörda
Akten

5

2001.027.246

§ 39
Nya belägenhetsadresser för delar av Lyckå församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 27 mars 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Lyckå församling. Dessa insamlade
förslag har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter,
hembygds- och samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med
förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

16 april 2003
De berörda
Akten

6

2003.047.861

§ 40
Ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Kårspäx
Blekinge Kårspäx har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för Blekinge Kårspäx.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

16 april 2003
De berörda
Akten

7

2003.048.861

§ 41
Ansökan om status som ideell kulturförening från Föreningen
Marinens Ungdomsmusikkår
Föreningen Marinens Ungdomsmusikkår har inkommit till kulturnämnden
med ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med
det nya avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för Föreningen Marinens Ungdomsmusikkår.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

16 april 2003
De berörda
Akten

8

2003.049.861

§ 42
Ansökan om status som ideell kulturförening för Sensus studieförbund
Skåne-Blekinge
Sensus studieförbund Skåne-Blekinge har inkommit till kulturnämnden
med ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med
det nya avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för Sensus studieförbund Skåne-Blekinge, dock under
förutsättning att det gäller kulturarrangemang.

Yrkanden
Jan Lennartsson (m) samt Anders Persson (s) yrkar på återremiss. Önskar
få in mer faktauppgifter om Sensus studieförbund Skåne-Blekinge.
Jan Lennartsson föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att ta
fram ett tydligare regelverk för hur det nya avgiftssystemet ska tolkas.
Kulturnämnden beslutar att återremittera ärendet samt ge
kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett tydligare regelverk.
__________

16 april 2003

9

2003.058.046

§ 43
Godkännande av årsredovisning 2002 för K Strängs minnesfond
Från kommunledningsförvaltningen har inkommit årsredovisningen för
2002 gällande K Strängs minnesfond. Granskning och godkännande av
denna redovisning ankommer på kulturnämnden och skall vara gjord senast
den 29 april 2003 av minst hälften av nämndens ledamöter.
Birgitta Törnqvist berättar i korthet för nämnden vem Kenneth Sträng var
och varför minnesfonden kom till.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår nämnden besluta
att

godkänna årsredovisningen för 2002 för K Strängs minnesfond.

Kulturnämnden godkänner förslaget samt undertecknar
årsredovisningen.
___________

16 april 2003

§ 44
Delegeringsbeslut
Ansökan om bidrag för inköp av litteratur till folkbibliotek.
Ärendet finns i pärmen för delegeringsbeslut.
_________

10

16 april 2003

§ 45
Anmälningsärende
Följande anmälningsärende finns redovisade i särskild pärm:
1. Kort om Pottholmens historik från Metria
2. Information om Biblioteksstatistik över 2002 års utlåning för
kommunala bibliotek.
3. KS § 48 Gallringsplan för kommungemensamma handlingar
4. KF § 24 Förslag till reviderat handikappolitiskt program
___________

11

16 april 2003

§ 46
Diskussion - visionsprogrammet
Nämnden delas in i grupper för att diskutera och arbeta fram ett
visionsprogram för kulturnämnden.
__________

12

16 april 2003
De berörda
Akten

13

2003.050.861

§47
Ansökan om status som kulturförening för teatergruppen Jord i
Skorna samt Kulturföreningen Bastubo
Teatergruppen Jord i Skorna och Kulturföreningen Bastubo har inkommit
till kulturnämnden med ansökan om att bli betraktade som ideella
kulturföreningar i enlighet med det nya avgiftssystemet för
konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar
skall gälla för teatergruppen Jord i Skorna och Kulturföreningen
Bastubo.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________

16 april 2003
Kommunledningsförvaltningen

14

2003.163.109

§48
Yttrande över förslag till handlingsplan för etnisk mångfald
2003-2006
Nytillkommet ärende
Från kommunledningsförvaltningen har inkommit förslag till
handlingsplan för etnisk mångfald 2003-2006 för yttrande senast
den 5 maj.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna kommunledningens förslag till handlingsplan för etnisk
mångfald.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

16 april 2003
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§ 49
Övrigt
-

Möte med kommunens revisorer

Birgitta Törnqvist (s) och Jan Lennartsson (m) har den 1 april haft ett möte
med kommunens revisorer. Vid detta möte diskuterades bland annat vilka
risker som finns i nämnden. Detta ämne kan diskuteras vid ett framtida
möte med nämnden.
-

Kulturpolitiskt handlingsprogram

Birgitta Törnqvist (s) informerar från en konferens, sammankallad av
Region Blekinge. Region Blekinge avser att ta fram ett nytt kulturpolitiskt
handlingsprogram. Kommunerna är en av de viktigaste delarna i detta
arbete. Arbetet beräknas vara klart under våren 2004.
-

Bibliotekets vänner

Den 1 april hade Bibliotekets vänner en sammankomst där Jonas Bonnier
fanns på plats för att tala om bland annat sitt författarskap. Birgitta
Törnqvist (s) informerade från denna träff.
-

Kontakten med Ulf Fembro

Ivar Wenster informerar angående diskussionen i media om kontakten
mellan honom och Ulf Fembro. Ivar återkommer i ärende under kommande
sammanträden.
Birgitta Törnqvist (s) och Jan Lennartsson (m) har båda fått e-post från Ulf
Fembro.
-

Mötet avslutas

Ordföranden Birgitta Törnqvist önskar alla en skön och avkopplande påsk.
__________

15 maj 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 15 maj 2003
§ 50

Justering

§ 51

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Jämjö församling

§ 52

Detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1

§ 53

Planprogram för Aspö 5:68 m fl

§ 54

Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003

§ 55

Delårsbokslut 2003-04-30 för kulturnämnden

§ 56

Lena Larsson informerar om sociala gruppen

§ 57

Inger Persson informerar om stadsbiblioteket

§ 58

Anmälningsärende

§ 59

Övrigt

§ 60

Övrigt

1

15 maj 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 15 maj 2003 klockan 13.30 – 16.05
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Ulf Lund (c)
Mårten Ekblad (s)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius § 55
Lena Larsson § 56
Inger Persson § 57

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 50-60)

Utses att justera

Majli Karlsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Måndagen den 26 maj 2003 kl: 08.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Majli Karlsson

2

15 maj 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 maj 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

15 maj 2003

4

§ 50
Justering
Till mötets justerare väljs Majli Karlsson (s) att tillsammans med ordföranden
Birgitta Törnqvist justera dagens protokoll den 26 maj 2003 kl: 08.30.
_________

15 maj 2003

De berörda
Akten

5

2001.027.246

§ 51
Nya belägenhetsadresser för delar av Jämjö församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 7 april 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Jämjö församling. Dessa insamlade förslag har
sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

15 maj 2003

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

2003.068.214

§ 52
Detaljplan för Vedebylund 1:1 och Vedeby 24:1
Kulturnämnden har fått planen för samråd med enkelt planförfarande.
Planen har tillkommit för justering av kvartersgräns inför en försäljning.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att tillstyrka föreslagen detaljplan.
_________

6

15 maj 2003

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

7

2003.064.214

§ 53
Planprogram för Aspö 5:68 m fl
Detaljplaneprogram för Aspö Mad samt området kring färjeläget har den 15 april
2003 översänts till kulturnämnden för samråd.
Programmet syftar till byggandet av lägenheter och äldreboende på Aspö.
Aspö Mad har historiskt haft en stor betydelse på ön både som färjeläge och
som hamn för uppbyggandet av det fasta kustförsvaret. Området består i
huvudsak av det nuvarande färjeläget med hamnplan och parkeringsytor samt
äldre betesmark, idag kraftigt igenväxt.
Förutom den moderna bebyggelsen vid hamnen finns tre mindre förrådshus som
tillhört försvaret.
Kulturnämnden har inget att invända mot huvuddragen i programmet. Det är av
stor vikt att hamnområdet städas upp och att ön får en riktig mottagningsstation
med information till besökare. Arbetet med att utveckla ”befästningsparken” på
Aspö har utvecklats starkt de senaste åren genom bl a upprustningen av
Drottningskärs kastell och bevarande av ytterligare befästningar på ön.
Aspö har stora möjligheter att utvecklas till ett starkt besöksmål i framtiden
varför särskild vikt bör läggas på utformningen av ”entrén” till ön.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt
att tillstyrka planprogrammet.
________

15 maj 2003

Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

2003.061.026

§ 54
Förslag till reviderat jämställdhetsprogram 2003
Ett förslag till reviderat jämställdhetsprogram har sänts på remiss till
kulturnämnden. Jämställdhetsprogrammet kommer att revideras årligen.
Varje förvaltning ska utifrån det gemensamma jämställdhetsprogrammet göra sin
egen jämställdhetsplan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att tillstyrka jämställdhetsprogrammet 2003.
_________

15 maj 2003

Ekonomi
Akten

9

2002.170.042

§ 55
Delårsbokslut 2003-04-30 för kulturnämnden
Ewa Bellwaldius redogör för delårsbokslutet per den 30 april 2003.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget
år 2003 med –0,4 mkr. Resultatet per den 30 april 2003 uppgår till
-1,5 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period, 0,3 mkr.
Kulturförvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att minimera risken för
underskott i år samt dels undvika långsiktig obalans budgetmässigt.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad delårs- och budgetuppföljningsrapport,
att godkänna vidtagna åtgärder enligt förvaltningens skrivelse 13 maj 2003.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________

15 maj 2003

10

§ 56
Information om sociala gruppen
Lena Larsson, stadsbiblioteket informerar om sociala gruppen.
I Karlskrona kommun finns det idag 60 kunder som är inskrivna i ”Boken
kommer”-tjänst. De får böcker hemlevererade till sig.
Boklådor körs ut till 20 institutioner.
Det finns idag 241 talbokskunder i Karlskrona. Talböcker finns både på
kassettband och på CD. I framtiden kommer det endast att finnas på CD.
På statsbiblioteket finns en inläsningstjänst, som kan hjälpa synskadade att läsa
in viktig information på band.
Ordförande tackar Lena Larsson för informationen.
_________

15 maj 2003

11

§ 57
Information om stadsbiblioteket
Inger Persson, chef för stadsbiblioteket informerar om stadsbiblioteket och dess
verksamhet.
Inger har ett förordnande från 1 september 2002 till 31 december 2003.
Idag arbetar 10,75 bibliotekarier, 7,5 biblioteksassistenter, 1 vaktmästare samt 1
transportör på stadsbiblioteket.
Inger berättar hur man arbetar på stadsbiblioteket idag och hur man önskar att
arbeta i framtiden.
Flera arrangemang är på gång på stadsbiblioteket, bl a Nostalgidag i
Vämöparken 22 maj, en utställning Böcker – Bilder – Barn samt ett KUBIKarrangemang i Vämöparken den 25 maj.
Ordförande tackar Inger Persson för informationen.
___________

15 maj 2003

12

§ 58
Anmälningsärende
KSAU § 47 Budgetuppföljning februari månad 2003
KF
§ 37 Bokslut för Karlskrona kommun 2002 samt bokslutsdispositioner
KS
§ 59 Budgetuppföljningsrapport den 28 februari 2003
Ärendena finns i särskild pärm.
__________

15 maj 2003

Ulf Fembro
Ekonomi
Akten

2002.055.805

§59
Övrigt
Skrivelse från Ulf Fembro
Ulf Fembro har inkommit med en skrivelse till kulturförvaltningen där han
ansöker om projektbidrag på 200.000 kronor till filmen ”Livsviljan”.
Projektidén är att med ungdomar i rollerna producera en novellfilm om
drivkrafterna bakom drogmissbruk.
Tanken med filmen är att den ska vara möjlig att visa i skolan. Skolorna i
kommunen får fri visningsrätt av filmen i två år.
100.000 kronor beviljades och utbetalades under 2002. För att filmprojektet
ska kunna slutföras behöver resterande 100.000 kronor utbetalas.
Kulturnämnden beslutar
att de resterande 100.000 kronor utbetalas så att projektet kan slutföras.
___________

13

15 maj 2003
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§60
Övrigt
- Konfliktläget
Ivar Wenster informerar kort om konfliktläget. Kulturförvaltningen har endast
två medarbetare som tillhör SKAF.
Inga transporter kan genomföras. Viss undervisning från kulturskolan får ställas
in då lärare inte kommer in på skolorna. Lokalerna städas ej då lokalvårdnarna är
uttagna i strejk.
Rödeby bibliotek är stängt. Renoveringen av Lyckeby bibliotek som skulle
påbörjas denna veckan får skjutas på framtiden.
______

21 augusti 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 21 augusti 2003
§ 61

Justering

§ 62

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Kristianopels församling

§ 63

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Sillhövda församling

§ 64

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Tjurkö

§ 65

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Rödeby församling

§ 66

Beslut om nya belägenhetsadresser för delar av Fridlevstads församling

§ 67

Beslut om nya belägenhetsadresser för Tvings församling

§ 68

Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun

§ 69

Ansökan om status som ideell kulturförening från Gamla Vis- och Spelmansklubben

§ 70

Ansökan om status som ideell kulturförening från Musikföreningen Spider

§ 71

Ansökan om status som ideell kulturförening från Handikappföreningarna i Blekinge

§ 72

Ansökan från Marinens Hemvärnsmusikkår om lägre taxa för hyra 5-6 mars 2003

§ 73

Beslut om handlingsplan för Lättläst och Läsombud

§ 74

Ansökan om bidrag från Carlskrona Amatörteater

§ 75

Nya avgifter för Kulturskolan

§ 76

Budgetuppföljning Kulturnämnden juni 2003

§ 77

Budget 2004

§ 78

Delegationsärende

§ 79

Anmälningsärende

§ 80

Informationsärende

§ 81

Information om personalnyckeltal m m inom kulturförvaltningen

§ 82

Övrigt

1

21 augusti 2003

Plats och tid Utvecklingscentrum, Gullberna Park, Bikupan
Torsdagen den 21 augusti 2003 klockan 13.30 – 16.35
Sammanträdet börjar med studiebesök hos Carlskrona Amatörteater, kostymförrådet.
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius §§76-77
Leif Lönnqvist § 81

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 61-82)

Utses att justera

Mats Mårtensson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Fredagen den 29 augusti 2003 kl: 13.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Mats Mårtensson

2

21 augusti 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 augusti 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

21 augusti 2003

§ 50
Justering
Till mötets justerare väljs Mats Mårtensson (m) att tillsammans med ordförande
Birgitta Törnqvist (s) justera dagens protokoll den 29 augusti 2003 kl: 13.00.
_________
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21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

2001.027.246

§ 61
Nya belägenhetsadresser för delar av Kristianopels församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 9 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Kristianopels församling. Dessa insamlade
förslag har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter,
hembygds- och samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med
förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

5

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

2001.027.246

§ 63
Nya belägenhetsadresser för delar av Sillhövda församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Sillhövda församling. Dessa insamlade förslag
har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

6

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för delar av Tjurkö församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Tjurkö församling. Dessa insamlade förslag har
sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________
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21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

8

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för delar av Rödeby församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Rödeby församling. Dessa insamlade förslag har
sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

9

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för delar av Fridlevstad församling
Kulturnämnden har i skrivelsen av den 30 maj 2003 från Adress och
vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun fått namnförslag för
belägenhetsadresser för delar av Fridlevstad församling. Dessa insamlade förslag
har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamfälligheter, hembygds- och
samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

21 augusti 2003
Metria
Torsten Ridell
Akten

10

2001.027.246

§ 64
Nya belägenhetsadresser för Tving församling
Kulturnämnden har från Adress- och vägnamnsprojektet i Karlskrona kommun
fått namnförslag för belägenhetsadresser för Tvings församling. Dessa insamlade
förslag har sammanställts och skickats ut till berörda vägsamhälligheter,
hembygds- och samhällsföreningar samt privatpersoner som inkommit med
förslag.
Detta ärende har varit uppe på kulturnämndens sammanträde i februari 2003.
Det fanns då alternativa namnförslag på några vägar. Dessa alternativa namn är
nu borttagna.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna namnförslagen enligt Adress- och vägnamnsprojektets förslag.
__________

21 augusti 2003
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Torsten Ridell
Akten

11

2003.017.214

§ 68
Detaljplan för del av fastigheten Grenadjären 4, Karlskrona kommun
Kulturnämnden har fått planen för samråd för ovanstående fastighet för
samrådsyttrande senast den 15 augusti. Ärendet gäller en ändring av gällande
detaljplan för att uppföra ett parkeringsdäck i två plan på en yta där det idag finns
en markparkering.
Området befinner sig inom Företagsparken Campus Gräsvik alldeles sydost om
Vodafones anläggning.
Kulturförvaltningen har i en skrivelse den 6 augusti angett att det inte finns
ytterligare att invända mot planen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att godkänna förvaltningens yttrande.
________

21 augusti 2003
Gamla Vis- och Spelmansklubben
Akten

12

2003.106.861

§ 69
Ansökan om status som ideell kulturförening från Gamla Vis- och
Spelmansklubben
Gamla Vis- och Spelmansklubben har inkommit till kulturnämnden med ansökan
om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya
avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar skall
gälla för Gamla Vis- och Spelmansklubben.
_______

21 augusti 2003
Musikföreningen Spider
Akten

13

2003.085.861

§ 70
Ansökan om status som ideell kulturförening från Musikföreningen
Spider
Musikföreningen Spider har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att
bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet för
Konserthusteatern och Sparresalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar skall
gälla för Musikföreningen Spider.
________

21 augusti 2003
Handikappföreningarna i Blekinge
Akten

2003.104.806

§ 71
Ansökan om status som ideell kulturförening från Handikappföreningarna i Blekinge
Handikappföreningarna i Blekinge har inkommit till kulturnämnden med
ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya
avgiftssystemet för Konserthusteatern och Sparresalen.
Arbetsutskottet yrkar på avslag på denna ansökan, då Handikappföreningarna i
Blekinge inte kan ses som en kulturförening.
Kulturnämndens beslutar enligt arbetsutskottets yrkande och beslutar
således
att

avslå ansökan om status som ideell kulturförening från Handikappföreningarna i Blekinge.
________
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21 augusti 2003
Marinens Hemvärnsmusikkår
Akten

2003.079.861

§ 72
Ansökan från Marinens Hemvärnsmusikkår om lägre taxa för
hyra 5-6 mars 2003
Marinens Hemvärnsmusikkår har den 12 maj 2003 inkommit till kulturnämnden
med ansökan om att få beräknas enligt den lägre taxan vid hyra av konserthuset
den 5-6 mars 2003. Arrangemanget var ickekommersiellt och med fri entré.
Den lägre taxan gäller för ideella kulturföreningar.
Ivar Wenster har efter arbetsutskottets begäran om att få komplettering av
ansökan, beskrivning av verksamheten samt få reda på om Marinens
Hemvärnsmusikkår är föreningsanknuten, tagit kontakt med Bo Samuelsson på
Marinens Hemvärnsmusikkår. Ivar Wenster lämnar den information han fått.
Ärendet diskuteras.
Kulturnämnden beslutar
att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar skall
gälla för Marinens Hemvärnsmusikkår,
att taxan gäller från ankomstdatum 12 maj 2003.
_______
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21 augusti 2003
Projektgruppen
Akten

16

2003.114.027

§ 73
Handlingsplan för Lättläst och läsombud
Handlingsplanen för lättläst och läsombud är upprättad av en projektgrupp från
kulturförvaltningen och handikappförvaltningen. Planen är en fortsättning på
projektet Rätt att Läsa – Rätt att förstå som genomfördes 2000-2001. En viktig
resurs för genomförande av planen är kommunens folkbibliotek.
Projektets huvudsyfte har varit att bereda vuxna med utvecklingsstörning bättre
tillgång till samhällsinformation, nyheter och böcker på lättläst svenska.
Projektets mål har varit att läsning med läsombud skall bli en naturlig del av
utvecklingsstördas vardag.
Projektgruppen har föreslagit:
att Handlingsplanen antages av kulturnämnden,
att projektgruppen omvandlas till en samverkansgrupp med representation från
kulturförvaltningen,
att kulturförvaltningen avsätter 130 tkr i 2004 års budget bl.a för utökat
mediaanslag och uppbyggnad av s.k. mediakiosker.
I anslutning till årets budgetarbete har förslaget beretts av kulturförvaltningen
som föreslår följande:
att medel för utökade mediaanslag för projektet får samordnas med övrigt
mediaanslag,
att särskilda medel för uppbyggnad av mediakiosker får sökas från
investeringsbudgeten 2004, samt
att kulturnämnden i övrigt antager förslaget till Plan för Lättläst och läsombud.
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden enligt
kulturförvaltningens förslag.
________

21 augusti 2003
Carlskrona Amatörteater
Akten

2003.126.864

§ 74
Ansökan om bidrag från Carlskrona Amatörteater
Carlskrona Amatörteater har inkommit med en skrivelse med önskan att få hjälp
med anställd personal för att kunna driva sitt kostymförråd vidare.
Ett studiebesök har gjorts av kulturnämnden hos Carlskrona Amatörteaters
kostymförråd på Gullberna.
Ivar Wenster informerar om att Lenny Mostberg nu håller på med en
förvaltningsöversyn gällande teater i Karlskrona. Översynen beräknas vara
klar i december 2003.
Nämnden bordlägger ärendet tills dess att översynen är klar.
_______
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Kulturskolan
Akten

18

2003.081.806

§ 75
Nya avgifter för Kulturskolan
I en skrivelse daterad den 13 maj 2003 föreslår Kulturskolan att avgifterna för
undervisningen ska indexuppräknas med 2 % fr o m hösten 2003.
Ämne mm
UPPTAKTEN
Instrument, dans
Rock, teater
Bild, film
Kör
Hyra låg
Hyra hög
Skrivarkurs
Adm avgift

Idag barn
500
530
530
570
250
225
500
100
150

Ny avgift
510
540
540
580
260
230
510
of
of

Idag vuxna

Ny avgift

1 060
1 060
1 140
300
450
1 000

1 080
1 080
1 160
310
460
1 020

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

21 augusti 2003
Ekonomi
Akten

2002.170.042

§ 76
Budgetuppföljning kulturnämnden juni 2003
Ewa Bellwaldius, ekonom, föredrar ärendet.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2003 med –0,4 mkr. Resultatet per den 30 juni 2003 uppgår till –1,2 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, -0,3 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,4 mkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport,
att

tidigare beslutade åtgärder sedan tidigare kvarstår

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden att godkänna
budgetuppföljningen för juni 2003.
________
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21 augusti 2003
Kommunfullmäktige
Ekonomi
Akten

20

2003.087.041

§ 77
Budget 2004
Den nationella kulturpolitiken har fått förnyad aktualitet genom att tydligare
inriktas mot frågor som rör barn- och ungdomskultur, kulturellt mångfald och
inte minst det uppmärksammade förslaget med fritt inträde på statliga museer.
I Karlskrona kommun har det under de senaste åren upplevts en stark utveckling
av kulturlivet med framför allt en ökning av såväl teater- och musikevenemang.
Generellt sätt ökar kulturbruket genom bl a fler sålda biljetter, en stigande
utlåningsfrekvens bå biblioteken och en ökad bokförsäljning.
Satsning på barn- och ungdomskultur är fortfarande ett prioriterat område med en
omfattande verksamhet framförallt i samverkan med skolan.
Biblioteksverksamheten står inför nya stora utmaningar. Ökningen av antalet
vuxenstuderande ställer speciella krav på biblioteken. Ökningen av digital media
och databaser kräver ständigt nya investeringar. Den problematiska
lokalsituationen på framförallt stadsbiblioteket innebär svårigheter till att hålla en
kvalitativ service.
Ewa Bellwaldius, ekonom, redogör för föreslagen budget för 2004.
Kulturnämnden beslutar för egen del
att

godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2004 samt planer för åren
2005-2006.

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

godkänna kulturnämndens begäran att under 2004 få avvakta med att
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal och
för att öka handlingsutrymmet,

att

fastställa kulturnämndens investeringsbudget för 2004 till 650 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,

att

godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren 20042006 med 300 tkr för särkskilda kulturevenemang.
_______

21 augusti 2003

§ 78
Delegationsärende
Ärende
Ändring av öppethållandet på Lyckeby bibliotek i höst
Sommartider på alla våra bibliotek sommaren 2003
Sommarstängt på Kungsmarkens bibliotek
Läsårstider på kulturskolan 2003-2004
Bidrag till föreningar/arrangemang april-juni
Detaljplan för del av Säby 4:14, Karlskrona kommun
Detaljplan för Gullberna Park etapp 2, del av
Gullbernahult 1 m fl, Karlskrona kommun
Detaljplan för del av Karlskrona 6:1, Rosenholm,
Karlskrona kommun
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården),
Karlskrona kommun
________

Delegat
Barbro Ingemansson
Barbro Ingemansson
Barbro Ingemansson
Fredrik Lundgren
Annika Eklund
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster
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21 augusti 2003
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§ 79
Anmälningsärende
KF § 51 Yttrande över länsstyrelsens förslag till regionala miljömål för Blekinge
KF § 54 IT-infrastrukturprogram för Karlskrona kommun
KF § 57 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 mars 2003
KF § 74 Förslag till ombudgetering år 2003 samt direktiv för treårsbudget åren
2004-2006
KF § 75 Rosenholms idrottscentrum
KF § 92 Revisionsberättelse för år 2002 samt om ansvarsfrihet för kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ
KF § 93 Delårsbokslut per den 30 april 2003
KF § 97 Förslag till måldokument för Karlskrona kommuns arbete med etnisk
Mångfald 2003-2006
KF § 82 Halvårsrapport avseende projekt ”Karlskrona samlas mot droger”
Kulturdepartementet Regeringsbeslut avseende framställan om byggnadsminnesförklaring och fastställande av skyddsföreskrifter för Basareholmen, Karlskrona
kommun
Länsstyrelsen Blekinge län Byggnadsminnesförklaring av byggnaderna på
fastigheten Stumholmen 2:3 i Karlskrona, Karlskrona kommun
Verksamhetsberättelse Ungdomsrådet 2002
________

21 augusti 2003

§ 80
Information
- Bidrag till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek
Statens kulturråd har den 3 juni 2003 beviljat Karlskrona kommun ett bidrag på
200 tkr till inköp av litteratur till folk- och skolbibliotek. Bidraget gäller för ett år.
- Blankett för förslag, synpunkter och klagomål
En blankett har tagits fram för att få in synpunkter på kulturnämndens verksamhet.
Arbetsutskottet har önskemål om att ordet klagomål stryks från blanketten.
Kulturnämnden är av samma åsikt, ordet klagomål stryks därmed från blanketten.
Det ska även skrivas till vilka enheter som ingår i kulturförvaltningen.
- Översättning av låneregler
Nu finns översättning av bibliotekets låneregler på en mängd språk: engelska,
tyska, franska, polska, kurdi, ryska, bosniska, arabiska, albanska och sorani.
________
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21 augusti 2003

§ 81
Information om personalnyckeltal m m inom kulturförvaltningen
Leif Lönnqvist, personalsekreterare informerar om kulturförvaltningens
personalnyckeltal/-statistik, rekryteringssituationen, åtgärder för att minska
sjuktalen, revisionsförhandlingar samt bisysslor.
_______
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21 augusti 2003
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§ 82
Övrigt
Lista – ideella kulturföreningar
Lista har skickats ut med de ideella kulturföreningar som nämnden har beslutat ska
få hyra Konserthuset och Sparresalen med det nya avgiftssystemet. Listan grundar
sig på beslut fram till nämndens sammanträde den 15 maj 2003.
Orkester Norden
Jan-Erik Jansson (s) framför sitt och nämndsledamöternas tack till nämnden och
ordförande för att de fått möjlighet att närvara på Orkester Nordens konsert i
Karlskrona den 4 juli 2003.
Nordiskt världsarvsmöte
Birgitta Törnqvist (s) och Ivar Wenster har deltagit i ett nordiskt världsarvsmöte i
Rauma, Finland mellan den 15-17 augusti 2003.
En förening för svenska världsarv har bildats. I initialskedet finns det tre
medlemmar varav Karlskrona är en av dem.
Godnatt
Utställningen Territorium som visades på Godnatt under sommaren diskuteras.
Blankett för ideella kulturföreningar
Efter diskussion har nämnden kommit fram till att en blankett ska tas fram för
ansökan om status som ideell kulturförening. Denna blankett ska skickas ut i
samband med bokning av Konserthuset eller Sparresalen. De blir lättare att ta
beslut då man får in samma uppgifter från alla sökande föreningar.
Det poängteras också att ansökningarna som kommer in till nämnden för beslut ska
gälla från ankomstdatum.
_______

18 september 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 september 2003
§ 83

Justering

§ 84

Välkomsthälsning

§ 85

Delårsbokslut augusti 2003

§ 86

Nya förseningsavgifter på biblioteket

§ 87

Delegeringsärende

§ 88

Anmälningsärende

§ 89

Information om KUBIK

§ 90

Information om belysningsprogram av Stortorget

§ 91

Övrigt

1

18 september 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
Torsdagen den 18 september 2003 klockan 13.30 – 15.15
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius
Ann-Christin Bernhardsson

sekreterare

Eva Karlsson ( §§ 83-91)

Utses att justera

Yvonne Reinholdsson (kd)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 23 september 2003 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Yvonne Reinholdsson

2

18 september 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 23 september 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

18 september 2003

4

§ 83
Justering
Till mötets justerare väljs Yvonne Reinholdsson (kd) att tillsammans med
ordförande Birgitta Törnqvist (s) justera dagens protokoll den 23 september 2003
kl: 11.00.
_________

18 september 2003

§ 84
Välkomsthälsning
Ordförande hälsar Marie-Helena Ohlsson (mp) välkommen som ny ersättare i
kulturnämnden.
________

5

18 september 2003
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

2002.170.042

§ 85
Delårsbokslut
Ewa Bellwaldius redogör för delårsbokslutet per den 31 augusti 2003.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget
år 2003 med –0,4 mkr. Resultatet per den 31 augusti 2003 uppgår till +0,1 mkr,
att jämföra med budgeterat resultat för samma period, +0,4 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,1 mkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättat delårsbokslut per den 31 augusti 2003 med
helårsprognos, samt

att

tidigare beslutade åtgärder kvarstår för att ett nollresultat skall uppnås till
bokslutet den 31 december 2003.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

18 september 2003
Kommunfullmäktige
Akten

7

2003.143.806

§ 86
Nya förseningsavgifter på biblioteken
I en skrivelse, daterad 9 september 2003, har avgiftsförslag för 2004 inkommit
till kulturnämnden. Förslaget gäller bl a förseningsavgifter för boklån. Idag är
förseningsavgiften 1 kr/media/dag men föreslås höjas till 2 kr/media/dag.
Detta görs bland annat för att man då hoppas få in böckerna i tid så att man kan
få mer rotation på efterfrågade böcker.
Kulturnämnden har den 18 september 2003 beslutat föreslå kommunfullmäktige
besluta
att

förlorat lånekort ska ersättas med 20 kronor för vuxna och
10 kronor för barn och ungdomar upp till 16 år,

att i övrigt godkänna avgiftsförslaget för 2004.
________

18 september 2003

§ 87
Delegationsärende
Ärende
Motion angående otrygghet i kommunens parker och gator
Hemställan om namnsättning av kvarter i Lyckebyområdet
Hemställan om vägnamn vid nordvästra delen av
Torhamns samhälle
Hemställan om namnändring på väg på Tjurkö
_______

Delegat
Ivar Wenster
KN AU
KN AU
KN AU

8

18 september 2003

§ 88
Anmälningsärende
KSAU § 101 Östersjöstrategi 2003-2004
KS
§ 119 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron
KS
§ 122 Budget- och verksamhetsuppföljning maj 2003
KF
§ 105 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF
§ 106 Kommunala val
KF
§ 114 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2003
________

9

18 september 2003

§ 89
Information - KUBIK
Ann-Christin Bernhardsson, producent på Kulturskolan informerar om
samprojektet KUBIK, ett barn- och ungdomskulturprojekt. Projektet varar i tre
år, därefter ska en utvärdering ske. I projektgruppen ingår representanter för
allmänkulturen, biblioteken samt Kulturskolan.
Allt arbete i projektet utgår från barnkonventionen.
Ordföranden tackar Ann-Christin Bernhardsson för informationen.
__________

10

18 september 2003

§ 90
Information - Belysningsprogram av Stortorget
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om det belysningsprogram av
Stortorget, som har tagits fram.
Ordföranden tackar Ivar Wester för informationen.
_______

11

18 september 2003

12

§ 91
Övrigt
Stiftelsen Björkholmsstugor
Jan-Erik Jansson (s) vädjar om ekonomisk hjälp till Stiftelsen Björkholmsstugor.
Skolteaterfestival Sydost
Inbjudan till Skolteaterfestival Sydost delas ut.
Mats Mårtensson (m) och Marie-Helena Ohlsson (mp) anmäler intesse att
deltaga.
Nämnden beslutar att ovanstående ledamöter deltar från kulturnämnden.
Stängning av biblioteken
Biblioteken håller stängt den 1-4 oktober 2003 på grund av uppgradering av
biblioteksdatasystemet BOOK-IT.
Tack
Jan-Erik Jansson (s) tackar för inbjudan till invigningen av Ulf Rollofs
lekskulptur.
________

20 november 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 november 2003
§ 92

Spraycan art målning på Skatehallen

§ 93

Sammanträdestider för kulturnämnden samt arbetsutskott 2004

§ 94

Anhållan om rabatterad hyra för konserthuset

§ 95

Avskrivning av kundfordringar

§ 96

Förslag till attestreglemente för kulturförvaltningen

§ 97

Budgetuppföljning

§ 98

Budget 2004

§ 99

Revision

§ 100

Kontaktpolitiker

§ 101

Delegationsärende

§ 102

Anmälningsärende

§ 103

Informationsärende, personalnyckeltal 2:a tertialet, Kulturförvaltningen

§ 104

Övrigt

1

20 november 2003

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordenskjöldska gården, Karlskrona
torsdagen den 20 november 2003 klockan 13.30 – 16.25
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius §§ 95-98
Leif Lönnqvist § 103

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Inger Fölster (fp)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 25 november 2003 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Inger Fölster

2

20 november 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 25 novmeber 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

20 november 2003
Torsten Ridell
Tekniska förvaltningen
Akten

4

2003.159.866

§ 92
Spraycan art målning på Skatehallen
En skrivelse har inkommit till kulturförvaltningen från en konstnär med anledning
av att han vill begära tillstånd att göra en Spraycan art målning på de fasader som
vätter mot vattnet på den så kallade Skatehallen i handelshamnen i Karlskrona.
Konstnären kräver ingen betalning utan gör målningen helt gratis. Enda kravet är
fria händer.
Ärendet har varit uppe på kulturnämndens arbetsutskott. Arbetsutskottet ställer sig
positiv till ansökan.
Då erbjudandet bör behandlas som en gåva måste kommunens policy för
mottagande av gåvor respekteras.
Ägaren till byggnaden måste också konsulteras.
Kulturnämnden ställer sig positiv till förslaget.
Kulturnämnden beslutar
att fortsätta driva frågan,
att kontakta fastighetsägaren samt,
att konstverket i första hand ska målas direkt på väggen.
_______

20 november 2003

5

Kommunfullmäktige
Akten

§ 93
Sammanträdestider för kulturnämnd samt arbetsutskott 2004
Kulturförvaltningen har framtagit förslag till sammanträdesplan för
kulturnämnden samt arbetsutskotten för 2004.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2004.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

20 november 2003
Rotary
Ekonomi
Akten

6

2003.148.806

§ 94
Anhållan om rabatterad hyra för konserthuset
En skrivelse har inkommit den 1 oktober 2003 från Rotaryklubbarna i Karlskrona
och Ronneby, angående önskemål om att får rabatterad hyra för arrangemanget
den 24 oktober 2003. Syftet med arrangemanget var att samla pengar till Rotarys
världsomspännande kampanj för utrotning av polio där målet för kampanjen är att
polion skall vara helt utrotad år 2005.
Rotary anordnade liknade arrangemang år 2002 och ansökte även då om
reducering av lokalhyran, vilket avslogs av kulturnämnden.
Rotary är ingen kulturförening, varför hyra för ideella kulturföreningar inte kan
komma i fråga.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan till rabatterad hyra för arrangemanget 24 oktober 2003.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

20 november 2003
Ekonomi
Akten

7

2003.175.042

§ 95
Avskrivning av kundfordringar
Kulturförvaltningen föreslår avskrivning av kundfordringar till ett belopp av
74.812:40 kronor. Avskrivning föreslås i de fall då kunden ej betalat trots
påminnelse och krav och bevakning hos inkassoföretag eller då kunden gått i
konkurs.
Ewa Bellwaldius föredrar ärendet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna avskrivning av kundfordringar på 74.812:40 kronor.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

20 november 2003
Kommunfullmäktige
Ekonomi
Akten

8

2003.176.002

§ 96
Förslag till attestreglemente för kulturförvaltningen
Ett reglemente för ekonomiska transaktioner, attestreglemente, antogs av
kommunfullmäktige § 124 den 18 juni 1997.
Reglementet omfattar samtliga nämnder och styrelser. Nämnder och styrelser har i
uppdrag att med reglementet som grund utforma mer detaljerade och
förvaltningsanpassade rutiner för den interna kontrollen. De förvaltningsspecifika
rutinerna ska fastställas av nämnden och översändas för beslut vid
kommunfullmäktiges sammanträde.
Kultur- och fritidsnämnden antog attestreglemente för kultur- och
fritidsförvaltningen den 18 november 1997 med revidering den 25 maj 1999.
Sedan delningen av kultur- och fritidsnämnden den 1 april 2001 i två nämnder,
kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden, har inte kulturnämnden antagit
något attestreglemente för kulturförvaltningen. Ett förslag har tagits fram av
kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förslaget till attestreglemente för kulturförvaltningen samt
att översända reglementet till kommunfullmäktige för fastställande.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
__________

20 november 2003
Kommunledningsförvaltningen
Ekonomi
Akten

9

2002.170.042

§ 97
Budgetuppföljning
Ewa Bellwaldius redogör för budgetuppföljningen per den 31 oktober 2003.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas uppvisa en avvikelse från budget år
2003 med –0,3 mkr. Resultatet per den 31 oktober 2003 uppgår till –0,2 mkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, +0,2 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,7 mkr.
Prognosen pekar på risk för underskott. De tidigare beslutade åtgärderna
genomförs som tidigare aviserats.
Ordförande tackar för redogörelsen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 31 oktober 2003 med
helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

20 november 2003

10

§ 98
Budget 2004
Ewa Bellwaldius informerar kort om budgeten för 2004. Den innehåller tre olika
ramjusteringar. Den första avser ramjustering för administrativa besparingar,
91 tkr. Den andra gäller underhåll av lokaler med 58 tkr. Den tredje gäller
inrättande av samordnare för välfärdsroteln, rotel 2 och ger en ramsjustering med
50 tkr.
_________

20 november 2003
Akten

11

2003.146.007

§ 99
Revision
Förvaltningschef Ivar Wenster har arbetat fram ett förslag till svar på
revisionsrapporten. Skrivelsen delas ut och nämndsledamöterna läser igenom
materialet och gör vissa ändringar.
Kulturnämndens presidium föreslås få mandat för att slutföra skrivelsen. Svaret ska
vara revisionen tillhanda senast den 1 december 2003.
Kulturnämnden godkänner förslaget.
________

20 november 2003

§ 100
Kontaktpolitiker
Flera förvaltningar har kontaktpolitiker från respektive nämnd knutna till
verksamheten.
Frågan har varit uppe i kulturförvaltningens ledningsgrupp och
samverkansgruppen. Önskemål har framkommit att även kulturnämnden utser
kontaktpolitiker till kulturförvaltningens olika verksamheter samt
kulturföreningar.
Kulturnämnden beslutar att biträda förslaget.
_______

12

20 november 2003

13

§ 101
Delegationsärende
Ärende
Delegat
Ny arkivansvarig för kulturnämnden
Ivar Wenster
Detaljplaneprogram för del av kv Munspelet 1 och 2, Spandelstorp Ivar Wenster
Planprogram för del av fastigheten Västra Stensjö 1:17, Holmsjö Ivar Wenster
Detaljplan för del av Karlskrona 3:3 (fd 6:1), Rosenholm
Ivar Wenster
Detaljplan för del av Mo 3:1, Rödeby
Ivar Wenster
Nya öppettider på Rödeby bibliotek
Elisabet Stengård
Anhållan om vägnamn i Skavkulla
Arbetsutskottet
________

20 november 2003

14

§ 102
Anmälningsärende
KS § 138 Yttrande över revisionsrapport, slutrapport om granskning av
budgetprocessen
KS § 140 Sammanträdesplan år 2004 för kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige
KS § 141 Projekt Önskad sysselsättningsgrad och flexibla arbetstider, slutrapport
KS § 142 Rapport om arkivverksamheten i Karlskrona kommun 2002
KF § 127 Kommunala val
KF § 132 Delårsbokslut per den 31 augusti 2003
KF § 133 Nya drogpolitiska strategier 2004-2010 och handlingsplan 2004-2006
samt riktlinjer för såväl alkoholservering som folköl.
KF § 134 Säkerhetspolicy för Karlskrona kommun
KF § 137 Balansförteckning över ej besvarade motioner den 1 september 2003
________

20 november 2003

§ 103
Informationsärende
Personalnyckeltal 2.a tertialet
Leif Lönnqvist, personalsekreterare, redovisar kulturförvaltningens
personalnyckeltal för 2:a tertialet.
Ordföranden tackar för redovisningen.
_________

15

20 november 2003

16

§ 104
Övrigt
Synpunktsblankett
Till kulturförvaltningen har inkommit en synpunktsblankett med mycket positiva
synpunkter om Nättraby bibliotek.
Blankett som status som ideell kulturförening
Kulturförvaltningen har nu tagit fram en blankett som ska användas när en
förening söker status som ideell kulturförening för avgiftsreduktion samband med
hyra av Konserthuset och Sparresalen.
Tack
Ett tackbrev har inkommit från Lyckeby Gille för uppvaktningen i samband med
föreningens 95-års jubileum den 26 oktober 2003.
Kulturnämndens sammanträde i december
Kulturnämndens sammanträde den 16 december börjar med jultallrik i
Wämöstugan kl. 12.00. Sammanträde hålls därefter i angränsande lokaler.
_________

16 december 2003

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 december 2003
§ 105

Internbudget 2004

§ 106

Budgetuppföljning november 2003

§ 107

Avgifter och ersättningar för biblioteksverksamheten

§ 108

Kontaktpolitiker

§ 109

Program för förnyelse av Hoglands Park

§ 110

Medborgarförslag – I författares fotspår

§ 111

Delegationsärende

§ 112

Anmälningsärende

§ 113

Informationsärende

§ 114

Information från KUBIK

§ 115

Övrigt

§ 116

Julhälsning

1

16 december 2003

Plats och tid Kaffestugan i Wämöparken, Karlskrona
tisdagen den 16 december 2003 klockan 13.30 – 15.55
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m) – kl. 15.00
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd) – kl. 15.00
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s) – kl. 15.00
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Ewa Bellwaldius
Ann-Christin Bernhardsson

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Kerstin Frändebo (c)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 18 december 2003 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Kerstin Frändebo

2

16 december 2003

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 18 december 2003
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

16 december 2003
Akten

4

2003.87.041

§ 105
Internbudget
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela kulturnämnden en budget på 45,9 mkr
inklusive satsning på kulturella arrangemang med 0,5 mkr. Kompensationer har
erhållits för löner 2003 gällande SKTF:s avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster,
lokalkostnader 2004, intäktshöjningar samt eventuell justering av
personalomkostnader faller under tekniska justeringar som ges besked om i mitten
av december.
Budgeten för 2004 innehåller tre olika ramjusteringar. Den första avser
ramjustering för administrativa besparingar, 91 tkr. Den andra gäller underhåll av
lokaler med 58 tkr. Den tredje och sista gäller inrättandet av en samordnare för
välfärdsroteln, rotel 2 och denna ger en ramjustering med 20 tkr.
Den administrativa besparingen har generellt belastat respektive
verksamhetsområde som en besparing. Underhållet av lokaler har likaså belastat
respektive verksamhetsområde som en besparing.
Utifrån de kända löneutfall som hittills blivit under 2003 samt de kända
ramjusteringarna har förvaltningens ekonom justerat ramen och därmed kommit
fram till att den blir 46,3 mkr för 2004.
I januari 2004 kommer nämnden att få ta del av de slutliga budgetbeloppen som
blir efter de att de återstående tekniska justeringarna gjorts.
Ordföranden tackar för föredragningen.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att

godkänna kulturförvaltningens förslag till internbudget för 2004, samt

att

ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten för de tekniska
justeringar som återstår.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________
Kommunledningsförvaltningen

2002.170.042

16 december 2003

5

Akten

§ 106
Budgetuppföljning kulturnämnden november 2003
Kulturnämndens verksamhet, totalt, beräknas uppvisa en avvikelse från budget
år 2003 med –0,3 mkr att jämföra med budgeterat resultat för samma period,
+0,2 mkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat med 0,6 mkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 30 november 2003
med helårsprognos.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

16 december 2003
Berörda på biblioteken
Akten

6

2003.142.806

§ 107
Avgifter och ersättningar för biblioteksverksamheten 2004
På kulturnämndens sammanträde i september 2003 beslutade nämnden om nya
avgifter och ersättningar för biblioteksverksamheten. Dessa har sedan varit uppe i
kommunfullmäktige för beslut.
Ersättningarna har sedan dess justerats något varför ett nytt beslut måste tas i
kulturnämnden.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om ändringarna.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna ändringarna i avgiftsförslaget för 2004 enligt bilaga 1.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

16 december 2003

7

2003.185.109

§ 108
Kontaktpolitiker
Flera förvaltningar har kontaktpolitiker från respektive nämnd knutna till
verksamheten.
Frågan har varit uppe i kulturförvaltningens ledningsgrupp och
samverkansgruppen. Önskemål har framkommit att även kulturnämnden utser
kontaktpolitiker till kulturförvaltningens olika verksamheter och föreningar.
Förvaltningschef Ivar Wenster har tagit från ett förslag till antal kontaktpolitiker
för kulturnämndens olika verksamheter.
Kulturnämnden diskuterar förslaget och vad som förväntas av en kontaktpolitiker.
Uppföljning bör ske i mars månad 2004.
Intresserade ledamöter anmäler sitt intresse till de olika ansvarsområdena.
Verksamhet

Kontaktpolitiker

Huvudbiblioteket

Rikard Jönsson, Karin Karlsson

Nättraby bibliotek

Birgitta Törnqvist

Rödeby bibliotek

Jan Lennartsson

Fridlevstads bibliotek

Majli Karlsson

Jämjö bibliotek

Per-Axel Persson

Kulturskolan

Jan-Erik Jansson, Inger Fölster

Konserthusteatern

Ulf Lund

Konsthallen

Ulf Hansson, Bengt-Åke Persson

Kulturföreningarna

Marie-Helena Olsson, Anna Månsson

Studieförbunden

Kerstin Frändebo

Kulturnämnden beslutar enligt ovanstående förslag till kontaktpolitiker.
_______

16 december 2003
Tekniska förvaltnigen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

8

2003.178.331

§ 109
Program för förnyelse av Hoglands Park
Den framtida utformningen av Hoglands Park har varit diskuterad en längre tid
och har i samband med förslaget till mediahus på Kungsplan kommit i fokus på
planeringsdebatten. I samband med detaljplanen för Pottholmsprojektets första
etapp, har man efterlyst kommunens syn på framtiden för Hoglands Park.
Kulturförvaltningen har tillsammans med tekniska förvaltningen och samhällsByggnadsförvaltningen utarbetat ett förslag till program för parkens förnyelse.
Det har diskuterats i Karlskrona Stadsmiljöråd vilka tillstyrkt programmets
principer och huvuddrag.
Efter diskussion beslutar kulturnämnden att betona följande punkter:
- En trygg och säker parkmiljö ska vara målet för förändringen.
- Att sätta staket runt Hoglands Park finns det delade meningar om i nämnden.
- Belysningen är en annan viktig fråga, ska man plocka fram den gamla stilen på
lyktor och belysning eller ska man ha något nytt som ligger i framkant?
- Scenen ”Snäckan” diskuteras. Finns det fler av den sorten eller är det den enda
i sitt slag?
- Om en paviljong ska byggas bör där även finnas allmänna toaletter.
- Slutligen hoppas kulturnämnden att allmänheten kommer att få möjlighet att
tycka till om förändringen av Hoglands Park.
Kulturnämnden beslutar
att ansluta sig till riktlinjerna i programmet med ovanstående tillägg, samt
att programmet efter remissförfarande bör bli föremål för ett gemensamt
beslut i berörda nämnder.
_______

16 december 2003

Kommunstyrelsen

9

2003.142.800

§ 110
Medborgarförslag – i författarnas fotspår
Medborgarförslaget är inlämnad av Lena Åberg. Med stöd av Karlskrona
Socialdemokratiska Kvinnoklubb Katarina Möller, Inger Persson och Ingegärd
Holm.
Kort sammanfattning :” I författarnas fotspår” är ett förslag med flera aktörer.
Dessa aktörer är t.ex. kulturförvaltningen, utbildningsförvaltningen,
turistverksamhet, Blekinge Museum och Marinmuseum enligt motionens förslag.
Jämförelser görs med Pajala, Lunds och Karlshamns kommuner. Förslag ges på
olika marknadsföringsmöjligheter inom kultur, bibliotek, turism, museum och
utbildning. I bilagan ges en fyllig presentation av författare och skribenter med
lokal anknytning .Och jämförelser med Mikael Niemis fotspår och vandringar
med Alice Tegner och utdrag ur C J L Almqvists brev.
Kulturförvaltningens roll är att värna om och föra fram kulturfrågor och bistå våra
kulturföreningar. Det handlar också om attraktivitet och tillgänglighet och
marknadsföring.
Flera kulturföreningar t.ex. Bibliotekets Vänner och andra föreningar har ett
omfattande utbud tillsammans med kulturinstitutioner och enskilda kulturutövare,
som tydligare kan samordnas.
Idag finns ingen budget inom ordinarie verksamhet för ett projekt av denna storlek
inom kulturförvaltningens ramar.
Kulturförvaltningen är också tveksam till en permanent skyltning.
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

förslaget läggs in i det arbetet som pågår med digitala guider som är under
utveckling i Karlskrona, samt

att

förvaltningen under 2004 på försök genomför sommarsamtal och/eller
vandringar på temat, samt

att medborgarförlaget anses härmed besvarat.
_________

16 december 2003

§ 111
Delegationsärende
Ärende
Anhållan om vägnamn på Gullberna Park
Kulturstipendium samt kulturpris 2003
Världsarvsstipendium 2003
______

Delegat
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet
Arbetsutskottet

10

16 december 2003

§ 112
Anmälningsärende
KS § 160 Ekonomisk rapportering 2004 för Karlskrona kommun och de
kommunala bolagen.
KS § 165 Budget- och verksamhetsuppföljning september månad år 2003
________

11

16 december 2003

12

§ 113
Informationsärende
1. Skrivelse till socialförvaltningen
Kulturförvaltningen har lämnat ett anslagsäskande till socialförvaltningen för
verksamhet år 2004 gällande kommunplacerade flyktingar. För inköp av tidningar,
tidskrifter, språklexikon och datorer har kulturförvaltningen äskat 190.000 kronor.
2. Bidragsfördelning kulturföreningar 2004
En sammanställning har gjorts för verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2004.
3. Bidragsfördelning studieförbunden 2004
Verksamhetsbidragen för studieförbunden 2004 har sammanställts.
4. Fördelning sommarevenemang 2004
En fördelning mellan olika evenemang inför sommaren 2004 har gjorts upp. Detta
för att kunna se så att det blir en så stor spridning som möjligt. Viktigt att tänka på
inför 2004 är att satsa på barn och unga vuxna.
Det ska också finnas ”fria pengar” till löpande evenemang och
engångsevenemang.
5. Ny ledningsstruktur för biblioteksorganisationen
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om den nya ledningsstrukturen för
biblioteksorganisationen.
_______

16 december 2003

13

§ 114
Informationsärnde
Information från KUBIK
Ann-Christin Bernhardsson, producent på Kulturskolan, presenterar vad KUBIK
har planerat inför 2004.
Under våren kommer det att bli
• ”Film i KUBIK” Fyra filmer kommer att visas på Skandia biografen.
• Strandhugg på Trossö under sportlovet vecka 8. Promenad i egen takt runt
Trossö med frågetävling om världsarvet. Avslutas med författarbesök på
fredagen.
• På världsbokdagen den 23 april blir det bl a maratonläsning och musik.
Under hösten blir det
• Arrangörskurs för ungdomar. Hoppas att detta kan leda till en UKM-festival
under 2005.
• ”Film i KUBIK” repris på vårens aktivitet, men med nya filmer.
• ”Kafé KUBIK” på Båtsmanskasernen. Bjuda in ungdommar i samband med
nya utställningar för visning, föreläsningar och diskussioner.
• Änglavecka blir det vecka 45.
Ordföranden tackar för informationen.
__________

16 december 2003
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§ 115
Övrigt
Tack
Ett tack har inkommit från Aktiebolaget Karlskrona Porslinsfabrik, Margaretha
och Stig L. Sjöberg, för uppvaktningen i samband med visningen av Karlskrona
Porslinsfabriks porslinssamling.
Kulturråd
Det finns nu två kulturråd på gymnasieskolan. Det ena finns på Törnströmska
gymnasiet och det andra på af Chapman gymnasiet.
Träff på Terraqotta
Den 4 december var några av kulturnämndens ledamöter inbjudan till
ungdomscaféet Terraqotta för att tala om kulturen för unga i Karlskrona.
Mötet utmynnade i en önskelista om ordföranden Birgitta Törnqvist fick med sig
till nämnden.
Nämnden går igenom önskelistan och lovar att ta fram den emellanåt för att se vad
som har kunnat infrias.
Önskelistan
Graffitivägg
Affischera på elskåp = OK!
Black Box i anslutning till hus med evenemang
Vi vill veta har man får $ (=pengar)!
Mer pengar och snabbare utbetalning
Mer debatt
Gör en kontaktlista för oss ungdomar (bidrag, personer, telefonnummer)
Fler replokaler
_________

16 december 2003

15

§ 116
Julhälsning
Ordföranden tackar nämnden, förvaltningsledning och personalen på
förvaltningen för ett gått samarbete under 2003 och önskar alla en god helg
och ett gott nytt år.
Vice ordförande tackar ordförande och nämnden för ett gott arbete under året och
önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2004.
_______

22 januari 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 januari 2004
§1

Ändring av beslut avseende vägnamn

§2

Sammanträdestider för kulturnämnden 2004

§3

Internbudget 2004

§4

Verksamhetsberättelse 2003

§5

Budget för världsarvet 2004

§6

Delegationsärende

§7

Anmälningsärende

§8

Informationsärende

§9

Övrigt

1

22 januari 2004

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Nordensköldska gården, Karlskrona
torsdagen den 22 januari 2004 klockan 13.30 – 14.45
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Anna Månsson (m)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
måndagen den 2 februari 2004 kl: 09.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Ulf Hansson

2

22 januari 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den februari 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

22 januari 2004
Vägsamfälligheten i Måstad
METRIA
Akten

4

2001.27.246

§1
Ändring av beslut avseende vägnamn
Ett överklagande av beslut avseende vägnamn har inkommit från
vägsamfälligheten i Måstad den 19 december 2003.
Vägsamfällighetsföreningen skickade den 30 oktober 2002 in önskemål till
vägnamnsprojektet om att få behålla namnet Måstad. Kulturnämnden
beslutade den 21 augusti 2003 att den aktuella vägen fått namnet Måstadsbyvägen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

riva upp namnbeslutet Måstadsbyvägen från 21 augusti 2003, samt

att

vägen får namnet Måstad.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_________

22 januari 2004

5

Berörda

§2
Ändring av sammanträdestider för kulturnämnden 2004
Kulturnämnden fastställde den 20 november 2003 sammanträdesplanen
för 2004.
Tiderna för kulturnämndens sammanträde i februari, juni och december föreslås
flyttas till förmiddagstid, dock kvarstår samma datum som tidigare beslutats.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att sammanträdena den 19 februari, 17 juni samt 16 december 2004 flyttas till
kl. 10.00 samma datum.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_________

22 januari 2004
Akten

6

2003.87.041

§3
Internbudget 2004
Kulturnämndens ram för 2004 uppgår efter det att de så kallade tekniska
justeringarna gjorts till 46 681 tkr.
Lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster, lokalkostnader
2004, intäktshöjningar samt justering av personalomkostnader faller under de
tekniska justeringar som nu är fastställda.
Budgeten för 2004 innehåller som tidigare aviserats tre olika ramjusteringar. Den
första avser ramjustering för administrativa besparingar, 91 tkr. Den andra gäller
underhåll av lokaler med 58 tkr. Den tredje och sista gäller inrättande av en
samordnare för välfärdsroteln, rotel 2 och denna ger en ramjustering med 20 tkr
(tidigare aviserat 50 tkr).
Kompensationer för prisökningar 207 tkr, löner inkl reducerat PO 583 tkr,
lokalkostnader 153 tkr, bidrag till Blekinge Museum 89 tkr samt ökat kulturbidrag
med 25 tkr (en förening som är överflyttad från IFN) är utlagda i internbudgeten.
Ökat intäktskrav på grund av uppräkningar ställs 2004 på verksamheterna med
142 tkr.
Den administrativa besparingen har generellt belastat respektive verksamhetsområde som en besparing.
Underhållet av lokaler har likaså belastat respektive verksamhetsområde som en
besparing.
Ewa Bellwaldius redogör för internbudeten 2004.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna förvaltningens justering av internbudgeten för 2004 utifrån de
tekniska justeringarna.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

22 januari 2004
2004.11.042

§4
Verksamhetsberättelse 2003
Två versioner av verksamhetsberättelsen kommer att tas fram.
Den långa versionen är klar och delas ut till ledamöterna i kulturnämnden
och den kortare versionen kommer att användas till bokslutet.
Nämndens ledamöter läser igenom verksamhetsberättelsen för 2003.
Kulturnämnden beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för
2003.
________

7

22 januari 2004

8

2003.087.041

§5
Budget 2004 – världsarv
Ivar Wenster föredrar förslaget till budget för världsarvet 2004.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna budget för världsarvet 2004.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

22 januari 2004

§6
Delegationsärende
Ärende
Detaljplan för Lupinen 12 m fl (Tegelgården)
Detaljplan för del av Karlskrona 5:23, Hästö
Detaljplan för del av fastigheten Bakareboda 1:23
och 1:160, Holmsjö
________

Delegat
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster

9

22 januari 2004

10

§7
Anmälningsärende
KF § 133, Budget 2004 och plan 2005-2006 för Karlskrona kommun
KS § 174, Redovisning av ”Den goda arbetsplatsen”
SN § 193, Delrapport/ettårsavstämning avseende projektet ”Karlskrona samlas
mot droger”.
Länsstyrelsen Blekinge län, Angående bevarande och utveckling av ett levande
världsarv, Örlogsstaden Karlskrona
Länsstyrelsen Blekinge län, Angående skyltprojekt inom världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona
_________

22 januari 2004

§8
Informationsärende
Kulturnämndens resa 2004
Ärendet återremitteras till kulturnämndens sammanträde i februari 2004.
Ärendet ska först tas upp i respektive grupp.
_______

11

22 januari 2004

12

§9
Övrigt
Utsmyckningsrådet
Eftersom Mårten Ekbladh (s) har avgått som ledamot i kulturutsmyckningsrådet bör en ny ledamot utses. Ny ledamot utses av berörd grupp vid nästa gruppmöte.
Förhandsvisning av vårens utställningar
Kulturnämnden samt all personal på kulturförvaltningen inbjudes till
förhandsvisning av vårens utställningar i Karlskrona Konsthall.
Första visningen äger rum den 30 januari 2004 klockan 15.00.
________

19 februari 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 februari 2004
§ 10

Anhållan om ekonomiskt bidrag till bok

§ 11

Bokslut 2003

§ 12

Kulturnämndens resa

§ 13

Delegationsärende

§ 14

Anmälningsärende

§ 15

Informationsärende

§ 16

Övrigt

1

19 februari 2004

Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 19 februari 2004 klockan 10.00 – 11.20
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Karin Karlsson (s)
Anna Månsson (m)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)
Bengt-Åke Persson (kd)
Marie-Helena Ohsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Elisabet Stengård, chef filialbiblioteken

sekreterare

Ingrid Öhman

Utses att justera

Jan Lennartsson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
onsdagen den 25 februari 2004 kl: 08.15
Underskrifter
Sekreterare ……………………………………. ……………………………….
Ingrid Öhman
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan Lennartsson

2

19 februari 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 25 februari 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

19 februari 2004

4

2004.7.805

§ 10
Anhållan om ekonomiskt bidrag till bok
En anhållan om ekonomiskt bidrag för att möjliggöra utgivningen av manuskript
har inkommit till kulturnämnden den 19 januari 2004.
Kulturnämnden enas om att detta är ett delegationsärende. Ärendet flyttas därför
till paragrafen delegationsärende.
__________

19 februari 2004
Kommunledningsförvaltningen

5

2004.11.042

§ 11
Bokslut 2003
Ekonom Ewa Bellwaldius redogör för årsredovisningen 2003 för kulturnämnden.
En ny lista över verksamhetsförändringar och nyckeltalen delas ut.
Bokslutet för de sammantagna verksamheterna inom kulturnämnden uppvisar
en avvikelse från budget år 2003 med –274 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna bokslutet för 2003.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_________

19 februari 2004
Akten

§ 12
Kulturnämndens resa 2004
Ett flertal resmål har diskuterats i de olika grupperna.
Nämnden enas om att besöka bibliotek/kulturhus i Växjö och Hässleholm.
Kulturnämnden beslutar
att besöka bibliotek/kulturhus i Växjö och Hässleholm, samt
att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett program för resan.
_________

6

19 februari 2004

§ 13
Delegationsärende
Ärende
Terraqottas framtid
Skrivelse från Vedebylund
Anhållan om ekonomiskt bidrag till bok
________

Delegat
Ivar Wenster
Ivar Wenster
Ivar Wenster

7

19 februari 2004

§ 14
Anmälningsärende
Kungörelse från samhällsbyggnadsförvaltningen angående MO 3:1, Rödeby
________

8

19 februari 2004

9

§ 15
Informationsärende
Elisabet Stengård, chef för filialbiblioteken, redovisar sitt uppdrag om översyn
av de tio filialbiblioteken i kommunen.
Ordföranden tackar för informationen.
Framtaget material om översynen av filialbiblioteken skickas ut i samband med
kallelsen till marssammanträdet.
________

19 februari 2004

10

§ 16
Övrigt
Gratulation
Ordförande Birgitta Törnqvist framför nämndens gratulationer till vice ordförande
Jan Lennartsson som har fyllt 40 år.
Tack
Ordförande Birgitta Törnqvist tackar för kort och blommar hon fått i samband med
sin sjukdom.
Utsmyckningsrådet
Ny ledamot utses till nämndens sammanträde den 18 mars 2004.
Frukostmöte
Under perioden 14 juni 2004 – 1 juli 2004 kommer det att vara frukostmöte
utanför Konserthuset, måndag till och med torsdag.
Marinmuseum
Ivar Wenster berättar i korthet vad som händer på Marinmuséet.
_________

19 februari 2004

§8
Informationsärende
Kulturnämndens resa 2004
Ärendet återremitteras till kulturnämndens sammanträde i februari 2004.
Ärendet ska först tas upp i respektive grupp.
_______

11

19 februari 2004
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§9
Övrigt
Utsmyckningsrådet
Eftersom Mårten Ekbladh (s) har avgått som ledamot i kulturutsmyckningsrådet bör en ny ledamot utses. Ny ledamot utses av berörd grupp vid nästa gruppmöte.
Förhandsvisning av vårens utställningar
Kulturnämnden samt all personal på kulturförvaltningen inbjudes till
förhandsvisning av vårens utställningar i Karlskrona Konsthall.
Första visningen äger rum den 30 januari 2004 klockan 15.00.
________

18 mars 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 mars 2004
§ 17

Förslag till nya avgifter Kulturskolan

§ 18

Skrivelse angående Sturkö skans

§ 19

Mötesplatsen – Sunnadalsskolans fritidsgård och bibliotek

§ 20

Budgetuppföljning februari 2004

§ 21

Investeringsbidrag 2004

§ 22

Delegationsärende

§ 23

Anmälningsärende

§ 24

Informationsärende
- vad kulturförvaltningen gjort enligt handikappolitiska programmet 2003
- konstnärlig utsmyckning, Kungsmarken
- Godnatt 2004

§ 25

Övrigt
- ny ledamot till utsmyckningsrådet
- filialbiblioteksöversynen – diskussion
- Kulturnämndens resa 2004

1

18 mars 2004

Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
torsdagen den 18 mars 2004 klockan 13.30-15.10
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Ottilia Holmström, vik chef för allmänkulturen
Elisabet Stengård, chef filialbiblioteken
Lena Larsson, bibliotekarie

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
onsdagen den 25 mars 2004 kl: 12.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan-Erik Jansson

2

18 mars 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 25 mars 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

18 mars 2004
Kulturskolan

2004.21.806

§ 17
Nya avgifter Kulturskolan
I en skrivelse daterad 13 februari 2004 från Kulturskolan föreslås avgifterna
till Kulturskolan indexuträknas med cirka 2 % fr o m hösten 2004.
Ämne mm
UPPTAKTEN
Instr, dans
Rock, teater
Bild, film
Kör
Hyra låg
Hyra hög
Skrivarkurs
Adm avgift

Idag barn
510
540
540
580
260
230
510
100
150

Ny avgift
520
550
550
595
265
235
520
of
of

Idag vuxna
1080
1080
1160
310
460
1020
150

Ny avgift
1100
1100
1190
320
470
1040
of

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta enligt förslaget.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_______

4

18 mars 2004
Kommunstyrelsen

2003.122.879

§ 18
Skrivelse angående Sturkö skans
Kommunledningsförvaltningen har översänt en skrivelse till tekniska
nämnden för beredning i samråd med kulturnämnden, angående Sturkö
skans. Skrivelsen är ställd till kommunstyrelsen och avsändare är Sturkö
samhällsförening.
Sturkö skans ägs och förvaltas för närvarande av Fortverket, som nu avser
avyttra fastigheten. Samhällsföreningen på Sturkö har önskemål om att
överta skansen. Fortverket är dock inte villigt att låta föreningen förvärva
fastigheten utan vidare garantier från kommunen.
Kulturnämnden beslutar
att kulturförvaltningen lämnar yttrande avseende anläggningens kulturhistoriska värde.
_________

5

18 mars 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.28.106

§ 19
”Mötesplatsen – Sunnadalsskolans fritidsgård och bibliotek”
Projekt Mötesplatsen vill skapa en mötesplats på Sunnadalsskolan för alla
boende i området, med prioritering på vuxna boende. En samordnare
anställes för att utgöra en länk mellan boende, det civila samhället och olika
förvaltningar, som brobyggare och vägvisare in i det svenska samhället.
Projektet föreslås pågå i två år och bli en permanent verksamhet om det slår
väl ut.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att tillföra projektet ”Mötesplatsen” 15.000 kronor för 2004, samt
att pengarna tas från reserven för 2004.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar nämnden enligt förslaget.
________

6

18 mars 2004
Kommunledningsförvaltningen

7

2004.20.042

§ 20
Budgetuppföljning februari 2004
Ewa Bellwaldius redogör för budgetuppföljningen per den 29 februari 2004.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse
från budget år 2004. Resultatet uppgår till + 0,09 mkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, - 0,4 mkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 0,1 mkr.
Restriktivitet från 2003 kvarstår även under 2004.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna upprättad budgetuppföljning per den 29 februari 2004 med
helårsprognos.

Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar nämnden enligt förslaget.
_________

18 mars 2004
Ekonomi

2003.87.041

§ 21
Investeringsbudget 2004
Ewa Bellwaldius redogör för investeringsbudgeten för år 2004 som uppgår
till 600.000 kronor.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna investeringsbudgeten för år 2004.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar nämnden enligt förslaget.
_______

8

18 mars 2004
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§ 22
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för del av fastigheterna Munspelet 2, 3 och 5:4
Spandelstorp, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Ändring av detaljplan för Grönadal 14:1 m fl 613/02, numera Ivar Wenster
fastigheterna Skillinge 14:1 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun
________

18 mars 2004
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§ 23
Anmälningsärende
KF § 7, Yttrande över revisionsrapport om granskning av betalningsanstånd
och direktupphandling
KF § 8, Demokratiutredningens förslag
________

18 mars 2004

11

§ 24
Informationsärende
Handikappolitiska programmet
Lena Larsson, bibliotekarie, informerar om de inventeringar som gjorts i kulturförvaltningens olika verksamhetslokaler och vad kulturförvaltningen har gjort
enligt det handikappolitiska programmet under 2003 för att öka tillgängligheten
för funktionshindrade.
På stadsbiblioteket har ett arkitektkontor gjort en inventering med åtgärdsförslag. Lena redovisar åtgärdsförslaget samt kostnader.
Ordföranden tackar för informationen och Ivar Wenster överlämnar en blomma
till Lena som tack för allt arbete som lagts ner i samband med arbetet kring det
handikappolitiska programmet.
Konstnärlig utsmyckning, Kungsmarken
Ottilia Holmström, vikarierande chef för allmänkulturen, berättar om den
konstnärliga utsmyckningen som ska göras i Kungsmarken. Konstnären heter
Maria Engkvist-Klyvare. Ottilia visar en modell över utsmyckningen.
Godnatt 2004
Årets utställning på Godnatt kommer att bli en interaktiv familjeföreställning.
En vandring med guider där man får på atmosfären från förr i tiden.
Vernissage den 30 juni 2004.
Ordförande tackar för informationen.
_______

18 mars 2004
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§ 25
Övrigt
Utse ledamot till utsmyckningsrådet
Ny ledamot till utsmyckningsrådet efter Mårten Ekbladh blir Anders
Persson (s).
Filialbiblioteksöversynen
Nämndens ledamöter diskuterar den filialbiblioteksöversyn som gjorts.
Hela nämnden är överens om att materialet som tagits fram är mycket bra och
väl genomtänkt med bra information.
Diskussionen fortsätter under våren i respektive grupp. Ett förslag ska vara klart
inför budgetarbetet för 2005.
Kulturnämndens resa 2004
Resan går till Växjö och Hässleholm och datumet för bestämt till den 15-16 juni.
________

19 maj 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 maj 2004
§ 26

Ansökan om status som ideell kulturförening från Jämjö Musiksällskap

§ 27

Årsredovisning 2003 donationsfonder

§ 28

Integrationsplan 2004

§ 29

Delårsbokslut april 2004

§ 30

Delegationsärende

§ 31

Anmälningsärende

§ 32

Informationsärende
- Regionteatern – En midsommarnattsdröm
- Sommarevenemang 2004
- Sommarsamtal
- Stängning biblioteken

§ 33

Övrigt
- Kampanjen 1000 vägar till kunskap
- Inkomna synpunkter på kultur ”öppna sinnet”, via hemsidan mars 2004
- Harry Martinson-sällskapet
- Region Blekinge
- Inflyttning Nordenskjöldska gården
- Stadsbudskåren
- Flygel

§34

Avtackning

1

19 maj 2004

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
onsdagen den 19 maj 2004 klockan 13.30-15.00
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (ks)
Per-Axel Persson (v)
Marie-Helena Ohlsson (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 27 maj 2004 kl: 11.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Anders Persson

2

19 maj 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 maj 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

19 maj 2004
Jämjö Musiksällskap

2004.32.861

§ 26
Ansökan om status som ideell kulturförening från Jämjö Musiksällskap
Jämjö Musiksällskap har inkommit till kulturnämnden med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med det nya avgiftssystemet för
Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar ska gälla
för Jämjö Musiksällskap.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
________

4

19 maj 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.37.046

§ 27
Årsredovisning för K Strängs minnesfond
Från kommunledningsförvaltningen har inkommit årsredovisning för 2003
gällande K Strängs minnesfond. Granskning och godkännande av denna
redovisning ankommer på kulturnämnden och skall vara gjord senast den
26 maj 2004 av minst hälften av nämndens ledamöter.
Ordförande Birgitta Törnqvist berättar kort om Kenneth Sträng.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna årsredovisningen för 2003 för K Strängs minnesfond.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________

5

19 maj 2004
Kommunledningsförvaltningen

6

2004.59.130

§ 28
Integrationsplan för kulturförvaltningen 2004
Kommunfullmäktige i Karlskrona kommun har i beslut antagit ”Handlingsplan
för etnisk mångfald 2003-2006”. I planen anges dels genomförandet av
internutbildning i etnisk mångfald och dels upprättandet av förvaltningsvisa
integrationsplaner med mätbara mål.
Kulturförvaltningens övergripande målsättning är att öka den kulturella
mångfalden i verksamheten. Integration och kulturell mångfald skall prägla all
verksamhet såväl i planeringsarbete som i aktiv handling. Särskild hänsyn tas till
marginaliserade grupper och kulturer.
Efter arbetsutskottets sammanträde i maj månad, har integrationsplanen
reviderats. Den reviderade planen delas ut.
Ledamöterna läser igenom den reviderade upplagan.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att

godkänna integrationsplanen för kulturförvaltningen 2004

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

19 maj 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.20.042

§ 29
Delårsbokslut
Ekonom Ewa Bellwaldius redovisar delårsbokslut med budgetuppföljning för
Kulturnämnden april 2004.
Nämndens verksamhet beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
år 2004. Resultatet per den 30 april 2004 uppgår till +835 tkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, +994 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat med 300 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 30 april
2004 med helårsprognos.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

7

19 maj 2004
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§ 30
Delegationsärende
Ärende
Detaljplan för del av fastigheten Annebo 8 m fl,
Karlskrona kommun

Delegat
Ivar Wenster

Skrivelse beträffande insatser för cirkuskonstens bevarande
i svenska kommuner

Ivar Wenster

Delegationsordning för kulturförvaltningen

Ivar Wenster

Delegationsbeslut; Fastställande av läsårstider för
Kulturskolan 2004-2005

Fredrik Lundgren

Vägnamn i Skavkulla, Nättraby

KN:s AU

Namnsättning av väg på Sturkö

KN:s AU

Ändring av beslut avseende vägnamn på Tjurkö
_________

KN:s AU

19 maj 2004
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§ 31
Anmälningsärende
KF § 37 Investeringstillstånd för migrering av teknisk plattform
KF § 39 Bokslut år 2003 för Karlskrona kommunkoncern
KF § 46 Svar på medborgarförslag ”I författarnas fotspår – ett kulturkoncept för
Karlskrona kommun”
KS § 49 Personalbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
KS § 53 Budgetuppföljning februari månad 2004
KS § 48 Miljöbokslut år 2003 för Karlskrona kommun
Gåva från Bibliotekets Vänner
________

19 maj 2004

10

§ 32
Informationsärende
Regionteatern – En midsommarnattsdröm
Regionteatern Blekinge-Kronoberg har för avsikt att sätta upp Shakespeares
En midsommarnattsdröm, på Konserthuset i november 2004.
Man räknar med 6 föreställningar i Karlskrona.
Medarrangör är Karlskrona Riksteaterförening och Karlskrona kommun.
Sommarevenemang 2004
Listan med fördelning har skickats ut till samtliga ledamöter.
Presskonferens hölls den 13 maj.
En önskan framkommer om en sammanställning över evenemangen med speltider och platser för framförande. Sammanställningen skickas ut till samtliga
ledamöter i kulturnämnden.
Sommarsamtal
I sommar, 17 juni – 9 juli, kommer karlskronabor och andra besökare att kunna
möta och lyssna på intressanta föredrag av människor, med Karlskrona- eller
Blekingebakgrund, som blivit framgångsrika inom olika områden i Sverige och i
världen. Rubriken för samtalen är: Konsten – Livet – Tillväxten.
Detta är samarrangemang mellan näringslivsenheten och kulturförvaltningen.
Platsen kommer att vara Grevagården och Café Greven serverar någon enkel
fika. Moderator är Maja Frankel.
Kostnaden är 50 kronor per person/gång.
Stängning av bibliotek
Stadsbibliotekets barn- och vuxenavdelning kommer att få bättre belysning och
tillgängligheten för anpassad media förbättras.
Lyckeby bibliotek får nya golvmattor.
Därför hålls Stadsbibliotekets barnavdelningen stängd 18 maj – 1 juni och
vuxenavdelningen är stängd 24 maj – 1 juni. Stor del av denna tid kan man ändå
lämna tillbaka böcker, hämta reserverade böcker samt läsa dagstidningar.
Lyckeby bibliotek har ordinarie öppettider under perioden 13 maj – 1 juni men
begränsad service. Skönlitteratur och fackböcker är inte tillgängliga.
Stadsbiblioteket och Lyckeby bibliotek öppnar igen onsdagen den 2 juni 2004.
Information har gått ut till allmänheten.
_________

19 maj 2004
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§ 33
Övrigt
1000 vägar till kunskap
Mail från Sveriges Utbildningsradio, Christina Björk är utskickat till
Kulturnämndens ledamöter för kännedom.
Regeringen har genom ministern för vuxnas lärande Lena Hallengren beslutat
om en kampanj för flexibelt lärande. Syftet med kampanjen är att höja
kompetens och utbildning för personlig utveckling och ökad tillväxt.
Synpunkter på kulturen i Karlskrona kommun
I mars månad ställdes frågan på kommunen hemsida om vad Karlskronaborna
tycker saknas i Karlskrona kulturliv, vad som kan göras bättre med mera.
En sammanställning har gjorts och skickat ut till kulturnämnden.
Harry Martinson
Ordförande Birgitta Törnqvist och förvaltningschef Ivar Wenster har varit på
Harry Martinsons 100-års jubileum i Olofström. Ett tackbrev har kommit från
Harry Martinson-sällskapet.
Region Blekinge
Birgitta Törnqvist (s) och Mats Mårtensson (m) har tillsammans med
förvaltningschefen Ivar Wenster träffat Region Blekinge för att diskutera de
kulturpolitiska målen i syfte att ta fram ett nytt kulturpolitiskt handlingsprogram.
I juni skickar Region Blekinge ut ett förslag.
Inflyttning Nordenskjöldska gården
Bibliotekschef Inger Persson har flyttat in i Nordenskjöldska gården. Även
biträdande bibliotekschef Elisabet Stengård kommer inom den närmaste tiden att
flytta sitt kontor till Nordenskjöldska gården.
Flygel
Frågan väcks om ny flygel till Konserthuset. Förvaltningschef Ivar Wenster ger
information i ärendet.

19 maj 2004
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§ 33
Övrigt fortsättning
Stadsbudskåren
Enkät från Stadsbudskåren delas ut till nämnden. Stadsbudskåren önskar få en
förslag på nya projekt.
Kulturnämndens resa
14 ledamöter och 3 tjänstemän följer med på kulturnämndens resa till Växjö och
Hässleholm den 15-16 juni. Resan avslutas med kulturnämndsmöte i Freden,
kommunhuset, den 16 juni kl.16.30.
________

19 maj 2004

§ 34
Avtackning
Marie-Helena Ohlsson (mp) avtackas då hon kommer att lämna
Kulturnämnden för flytt till annan ort.
Ordförande tackar Marie-Helena Ohlsson för tiden i kulturnämnden.
_________

13

19 augusti 2004

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 augusti 2004
§ 35

Förfrågan från Karlskrona Handikappidrottsförening om sänkt hyra för Sparresalen

§ 36

Ansökan om status som ideell kulturförening

§ 37

Motion – Inrättande av kommunal barnombudsman

§ 38

Personaluppföljning

§ 39

Budget 2005

§ 40

Informationsärende
- Konsthallens verksamhetsplan 2005

§ 41

Delegationsärende

§ 42

Anmälningsärende

§ 43

Tack

19 augusti 2004

Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
torsdagen den 19 augusti 2004 klockan 13.30-15.15
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Rikard Jönsson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (ks)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Anna Elmgren, personalutvecklare
Annika Eklund, chef allmänkulturen

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Helén Nilsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 26 augusti 2004 kl: 11.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Helén Nilsson

2

19 augusti 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 augusti 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

19 augusti 2004
Karlskrona Handikappidrottsförening
Akten

4

2004.79.861

§ 35
Förfrågan från Karlskrona Handikappidrottsförening om sänkt hyra
för Sparresalen
Karlskrona Handikappidrottsförening har den 1 juli 2004 inkommit med en
skrivelse till kulturnämnden med ansökan om sänkt lokalhyra för Sparresalen
den 28 augusti 2004.
Föreningen ska ha en informationsdag om idrotts- och motionsskola för
funktionshindrade barn i Karlskrona kommun. Det ska finnas ”Prova på”
verksamhet i Sparre gymnastiksal och information/seminarium i Sparresalen.
Föreningen ansöker om sänkt lokalhyra för Sparresalen från 4000 kronor till
1000 kronor.
Ideella kulturföreningar kan få sänkt lokalhyra för Sparresalen och Konserthuset.
Karlskrona Handikappidrottsförening räknas inte som kulturförening.
Kulturförvaltningen föreslår därför avslag på ansökan.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan från Karlskrona Handikappidrottsförening om sänkt lokalhyra
för Sparresalen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_______

19 augusti 2004
Aktiva Seniorer
Akten

5

2004.65.861

§ 36
Ansökan om status som ideell kulturförening från Aktiva Seniorer
Föreningen Aktiva Seniorer har inkommit med ansökan om status som ideell
kulturförening för avgiftsreduktion vid hyra av Konserthuset och Sparresalen.
Kulturförvaltningen anser inte att Föreningen Aktiva Seniorer uppfyller de av
kulturnämnden uppsatta kriterier för lägre taxa för hyra av Konserthuset och
Sparresalen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan om status som ideell kulturförening från föreningen Aktiva
Seniorer.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

19 augusti 2004
Socialnämnden
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

2004.51.719

§ 37
Yttrande över motion avseende inrättande av kommunal barnombudsman
Kulturnämnden har fått motionen för yttrande.
Motionen syftar till inrättandet av en särskild barnombudsman inom Karlskrona
kommun för att särskilt bevaka barnperspektivet i den kommunala
beslutsprocessen.
Kulturnämnden har ett omfattande ansvar och en bred verksamhet som rör barnsoch ungdomars kulturutövande och kulturbruk. I huvudsak prioriterar nämnden
barnkulturen framför andra grupper.
För att ytterligare fokusera på barn- och ungdomsperspektivet inrättades för ett
par år sedan KUBIK inom kulturförvaltningen med särskilt uppdrag att
samordna och fördjupa barnkulturfrågorna. Vägledande för gruppens arbete är
förutom övergripande kulturpolitiska mål naturligtvis även barnkonventionen.
Kulturnämnden ser för sin verksamhet inget särskilt behov av en kommunal
barnombudsman.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

19 augusti 2004
2004.90.029

§ 38
Personaluppföljning 30 juni 2004
Anna Elmgren, personalutvecklare, presenterar personaluppföljningen för
kulturförvaltningen för perioden 1 januari 2004 – 30 juni 2004.
Ordförande tackar för presentationen.
_______
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19 augusti 2004

8

2004.66.041

§ 39
Budget för år 2005 samt planer för åren 2006-2007
Förvaltningschef Ivar Wenster och ekonom Ewa Bellwaldius, informerar om
kommunfullmäktiges direktiv för budget 2005, planer för 2006-2007
samt planerade förändringar i kulturnämndens verksamhet.
De presenterar även kulturförvaltningen förslag till budget 2005 daterat
11 augusti 2004.
Kulturnämnden presenterar ett eget förslag till budget 2005, daterat 19 augusti
2004.
Ordförande presenterar förslaget. Borgerliga gruppen tillstyrker förslaget.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot kulturnämndens
förslag och finner kulturnämndens förslag som antaget.
Kulturnämnden beslutar för egen del;
1. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att till den 1 april 2005 genomföra en
biblioteksutredning med konsekvensanalys samt lämna förslag till
biblioteksplan. I uppdraget bör frågan om organisation av skolbiblioteken
prövas,
2. att remittera förslaget om förändring av biblioteken motsvarande 500 tkr till
biblioteksutredning,
3. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att till oktober månads sammanträde
arbeta fram förslag till nämndens måldokument,
4. att avsätta 250 tkr till utveckling av nya informationssystem och nya arbetsrutiner för biblioteken i Karlskrona,
5. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att under 2005 genomföra en översyn av
bidragssystemet för studieförbunden, samt
6. att i övrigt godkänna förslag till budget 2005 samt planer för 2006-2007

19 augusti 2004

Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta;
7. att godkänna kulturnämndens begäran att under 2004 få avvakta med att
avsätta 1 % av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal
och för att öka handlingsutrymmet,
8. att fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2004 till 650 tkr
samt att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,
9. att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under året
2005 med 100 tkr för en särskild reserv för biblioteksutredning,
_______

9

19 augusti 2004

10

§ 40
Informationsärende
Konsthallens verksamhetsplan för år 2005
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, informerar om konsthallens
verksamhetsplan för år 2005 samt om konsthallens kommande 10-års jubileum.
Ordförande tackar för informationen.
_________

19 augusti 2004
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§ 41
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Anhållan om vägnamn till två vägsträckor i Säby, Ramdala

KN:s AU

Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Pottholmen etapp 1, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Johannesberg 1:1, Rödeby, Karlskrona kommun Ivar Wenster
Detaljplan för del av fastigheten Fäjö 1:75, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl, Nättraby, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för fastigheten Hasslö 2:2, Hasslö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Skrivelse från Torhamns Samhällsförening angående bibliotek –
Kultur i glesbygd
_________

Ivar Wenster

19 augusti 2004
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§ 42
Anmälningsärende
KS § 78 Delårsbokslut den 30 april 2004
KF § 58 Investeringstillstånd för IT-vision 2004
KF § 62 Balansförteckning över ej besvarade motioner och medborgarförslag
1 mars 2004
KF § 70 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF § 71 Kommunala val
KF § 74 Revisionsberättelse för år 2003 samt beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ
KF § 91 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2004
KF § 92 Delårsbokslut den 30 april 2004
KF § 93 Förslag till budgetdirektiv inför budget 2005-2007
SN § 66 Kostnader för introduktion av flyktingar
Riksantikvarieämbetet; Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Godnatts fästningstorn, Karlskrona kommun
Riksantikvarieämbetet; Förslag till skyddsföreskrifter för det statliga byggnadsminnet Kurrholmens fästningstorn, Karlskrona kommun
Länsstyrelsen; Uppdrag angående restaureringsarbeten på stadsmuren i
Kristianopel, Karlskrona kommun
Skrivelse från Parliamentary Assembly
________

19 augusti 2004

13

§ 43
Tack
Försvarsmakten 1. ubåtsflottiljen vill framföra sitt och Ubåtsvapnets varma tack
till – myndigheter, förband och skolor, organisationer, företag samt
privatpersoner – som har medverkat till de lyckade arrangemangen i Karlskrona
i samband med Ubåtsvapnets 100 års jubileum.
_________

16 september 2004

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 september 2004
§ 44

Välkomsthälsning

§ 45

Budget 2005

§ 46

Budgetuppföljning augusti 2004

§ 47

Blekinge museum

§ 48

Ansökan om kulturbidrag

§ 49

Sammanträdestider 2005

§ 50

Flygelkommitté

§ 51

Informationsärende
- IT-plan biblioteken
- Kulturskolan

§ 52

Delegationsärende

§ 53

Anmälningsärende

§ 54

Övrigt

1

16 september 2004

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Freden, Karlskrona
torsdagen den 16 september 2004 klockan 13.30-16.00
Beslutande ordförande
vice ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (s)
fr o m § 46
Jan-Erik Jansson (s)
jäv § 47
Helén Nilsson (s)
jäv § 47
Anders Persson (s)
jäv § 47
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m)
§§ 44-45
Rikard Jönsson (s)
fr o m § 51
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
t o m § 51
Bengt-Åke Persson (ks)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom
Fredrik Lundgren § 51

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Majli Karlsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 21 september 2004 kl: 09.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Majli Karlsson

2

16 september 2004

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 21 september 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

16 september 2004

§ 44
Välkomsthälsning
Ordförande Birgitta Törnqvist hälsar miljöpartiets nya ersättare i kulturnämnden
Annika Törnblad, välkommen.
_________

4

16 september 2004
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.66.041

§ 45
Budget för år 2005 samt planer för åren 2006-2007
Kulturnämnden beslutade på augustisammanträdet, §39, om budget för år 2005
med planer för åren 2006-2007. Med anledning av nämndens beslut har
kulturförvaltningen korrigerat i budgethandlingen som ska till budgetberedningen.
Ekonom Ewa Bellwaldius informerar om gjorda ändringar i budgethandlingen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna gjorda korrigeringar för förvaltningens budget för året 2005 med
planer för åren 2006-2007.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
________

5

16 september 2004
Kommunledningsförvaltningen

2004.20.042

§ 46
Budgetuppföljning
Ekonom Ewa Bellwaldius redovisar delårsbokslutet med budgetuppföljning
augusti 2004.
Kulturnämndens verksamhet totalt beräknas inte uppvisa någon avvikelse från
budget år 2004. Resultatet per den 31 augusti 2004 uppgår till + 1 690 tkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, + 1 267 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 162 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 31 augusti
2004.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________
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16 september 2004
Blekinge museum

2004.67.805

§ 46
Ansökan om bidrag från Blekinge museum
Stiftelsen Blekinge museum har inkommit med ansökan om bidrag till museets
verksamhet under år 2005.
Blekinge museum anhåller för 2005 om ett bidrag på 3.125.000 kronor som
inkluderar en uppräkning av löner med 3% (+70.200 kr), del av ny tjänst i
reception (+94.150 kr), kompensation för uteblivna entréintäkter (+74.200 kr)
samt uppräkning av övriga kostnader med 2% (+27.450 kr).
Efter diskussion beslutar kulturnämnden att avslå ansökan från Blekinge
museum med tillägg att beslutet omprövas om kommunen får kompensation från
staten i dessa frågor.
Kulturnämnden beslutar således
att avslå ansökan om bidrag från Blekinge museum, samt
att beslutet omprövas om kommunen får kompensation från staten i dessa
frågor.
Anders Persson (s), Helén Nilsson (s) och Ulf Hansson (v) deltar ej i
handläggningen av ärendet på grund av jäv.
________
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16 september 2004
Eva Lundqvist

2004.40.860

§ 47
Ansökan om kulturbidrag
En ansökan om kulturbidrag till Dans Musik Ljus och Film, har inkommit från
Eva Lundqvist, koreograf och konstnärlig ledare.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bevilja bidrag på 50.000 kronor från sommarevenemangspengarna
”Öppna sinnet”.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

8

16 september 2004

§ 48
Sammanträdestider 2005
Som sammanträdestiderna ligger idag är det ibland svårt att få fram handlingar i
tid till nämndens sammanträde. Det skulle därför vara bra att skjuta fram
nämndens möte till sista tisdagseftermiddagen varje månad.
Arbetsutskottets sammanträde blir tisdagar, två veckor före nämnden.
Samverkansgruppen träffas då måndagar efter arbetsutskottet.
Förslag på sammanträdesplan för år 2005 delas ut.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att flytta nämndens sammanträde till sista tisdagen i månaden, samt
att arbetsutskottet träffas tisdagar två veckor före nämnden.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______
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16 september 2004

§ 49
Flygelkommitté
Önskemål om att Karlskrona kommun ska införskaffa en flygel har framkommit
från flera håll. Förslag finns att bilda en flygelkommitté som kan komma med
idéer om hur man kan samla in pengar till anskaffande av flygel.
Två till tre personer från kulturnämnden bör finnas med i denna kommitté.
Kulturnämnden beslutar
att Jan-Erik Jansson (s), Ulf Hansson (v) samt Bengt-Åke Persson (kd) är
kulturnämndens representanter i flygelkommittén.
_________

10

16 september 2004

§ 50
Informationsärende
IT-plan biblioteken
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om IT-planen för biblioteksverksamheten.
Kulturskolan
Kulturskolechef Fredrik Lundgren informerar om kulturskolans verksamhet.
Ordföranden tackar för informationen.
_________

11

16 september 2004
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§ 51
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för kvarteret Sjöbladh på Trossö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Svar på brev från Rachmaninov Society Sweden
________

Fredrik Lundgren

16 september 2004

§ 52
Anmälningsärende
Handlingsplan för tillgänglighet – Karlskrona stadsbibliotek
Arbetsplatsträffar och kompetensutveckling för samtlig bibliotekspersonal
hösten 2004
KF §101 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF §102 Kommunala val
________
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16 september 2004

§ 53
Övrigt
Sommarsamtal
Kulturstrateg Barbro Ingemansson informerar om slutsummeringen kring
sommarsamtalen. Mediabevakningen har varit god.
Integrationsutbildning
Karlskrona kommun anordnar en utbildning i integrationsfrågor, attityder,
grundföreställningar med mera. Utbildare är integrationssekreterare Cecilia
Höglund samt etnolog Eva Nordström.
Utbildningen är två halvdagar under veckorna 50 och 51 2004.
Anmälningsblankett kommer att skickas ut.
Ersättning utgår för förlorad arbetsförtjänst men arvode utgår ej.
Utbildning världsarvskunnande
Förvaltningschef Ivar Wenster kommer att hålla en utbildning i bland annat
grundläggande världsarvsfrågor, förpliktelser med mera för nämndens ledamöter
i samband med nämndens sammanträde i oktober och november.
Bok- och biblioteksmässa
Bok- och biblioteksmässa är det den 23-27 september 2004.
Skolteaterfestival
Inbjudan till Skolteaterfestival Sydost delas ut.
Majli Karlsson (s) och Mats Mårtensson (m) anmäler intresse att deltaga.
Nämnden beslutar att ovanstående ledamöter deltar från kulturnämnden.
_________
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2004-10-14

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 14 oktober 2004
§ 55

Ändring i dagordningen

§ 56

Delegationsärende

§ 57

Anmälningsärende

§ 58

Övrigt

§ 59

Tema Bibliotek

§ 60

Världsarvsutbildning del I

1

2004-10-14

Plats och tid Stadsbibliotekets Hörsal, Karlskrona
torsdagen den 14 oktober 2004 klockan 13.30-17.00
Beslutande ordförande
vice ordf
ledamöter

Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Inger Persson, bibliotekschef
Elisabet Stengård, bitr bibliotekschef
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Mats Mårtensson (m)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 21 november 2004 kl: 13.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Mats Mårtensson

2

2004-10-14

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 22 oktober 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

2004-10-14

§ 55
Ändring i dagordningen
Informationsärendet angående nämndens arbetsmiljöansvar lyfts ut. Ärendet
återkommer under hösten.
_________

4

2004-10-14

5

§ 56
Delegationärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för del av Pollux 32, Västerudd, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Delegation bidrag till föreningar/arrangemang juni-september 2004 Annika Eklund
_________

2004-10-14

§ 57
Anmälningsärende
KF § 109 Förslag till kommunövergripande riktlinjer och rutiner för anskaffande
Och användande av tjänstebil och bensinkort
________

6

2004-10-14

§ 58
Övrigt
AU i december
Kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 7 december är framflyttat till
kl. 09.00.
______

7

2004-10-14

§ 59
Tema Bibliotek
Biträdande bibliotekschef Elisabet Stengård talar om vad biblioteksplaner är.
Nytt stadsbibliotek? Förvaltningschef Ivar Wenster berättar om tio års drömmar
och debatt samt förslag till utredningsarbete under 2004 – 2005.
Inger Persson, bibliotekschef informerar om kompetens, organisation och
låntagarperspektiv.
Inger Persson och Elisabet Stengård visar kulturnämndens ledamöter runt på
Stadsbiblioteket.
Ett kompendium, Tema Bibliotek, delas ut till nämndens ledamöter.
______
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2004-10-14

§ 60
Världsarvsutbildning, del I
Förvaltningschef Ivar Wenster håller första utbildningstillfället av två i
kulturnämndens världsarvsutbildning.
Konvention om skydd för världens kultur- och naturarv delas ut.
__________
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2004-11-18

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 november 2004
§ 61

Ändring av beslut avseende adressättning

§ 62

Ändring av beslut avseende adressättning

§ 63

Jämställdhetsplan 2004-2005

§ 64

Budgetuppföljning

§ 65

Tertialbokslut, personal

§ 66

Delegationsärende

§ 67

Anmälningsärende

§ 68

Informationsärende

§ 69

Övrigt

§ 70

Världsarvsutbildning, del II

1

2004-11-18

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Freden, Karlskrona
torsdagen den 18 november 2004 klockan 13.30-15.15
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Anders Persson (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Anna Elmgren, personalutvecklare

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Inger Fölster (fp)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 23 november 2004 kl: 13.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Anders Persson
Justerande

……………………………………..
Inger Fölster

2

2004-11-18

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 november 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

2004-11-18
Berörd fastighetsägare
METRIA
Samhällsbyggnadsförvaltningen

4

2001.27.246

§ 61
Ändring av beslut avseende adressättning
Fastighetsägaren till fastigheten Häratorp Gård i Bastasjö har kontaktat
kulturförvaltningen.
När det skriftliga beskedet från Skatteförvaltningen kom upptäcktes att det gjorts en
felaktig adressättning för fastigheten. Enligt Skatteförvaltningen är den nya adressen
Sofiedal, vilket är en plats belägen flera kilometer från fastigheten.
Fastighetsägaren vill även i fortsättningen behålla adressen Häratorp Gård.
Kulturförvaltningen föreslår därför kulturnämnden besluta
att

riva upp beslutet från 16 april 2003, samt

att

fastigheten får adress Häratorp Gård.

Kulturnämndens beslutar enligt förslaget.
_________

2004-11-18
Berörd fastighetsägare
METRIA
Samhällsbyggnadsförvaltningen

5

2001.27.246

§ 62
Ändring av beslut avseende adressättning
En skrivelse har inkommit till kulturförvaltningen, daterad den 2 oktober 2004,
gällande beslut avseende adressättning på fastighet i Pålycke, Rödeby.
När fastighetsägaren fick skriftligt besked från Skatteförvaltningen upptäcktes att
det gjorts en felaktigt adressättning för väg 712.
Kulturförvaltningen föreslår därför kulturnämnden besluta
att

riva upp namnbeslutet Emmeryd Lindskogen från 21 augusti 2003, samt

att

vägen får namnet Lindskogen.

Efter diskussion i arbetsutskottet framkom att den nya adressen bör bli Pålycke
Lindskogen så namnet inte förväxlas med Lindskogsvägen som ligger i närheten.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

riva upp namnbeslutet Emmeryd Lindskogen från 21 augusti 2003, samt

att

den nya adressen blir Pålycke Lindskogen.

Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
__________

2004-11-18

6

2004.120.026

§ 63
Jämställdshetsplan
Kulturförvaltningen har utarbetat ett förslag till intern jämställdhetspolicy.
Jämställdhetslagen (1991:433) har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i
fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i
arbetslivet. Lagen siktar till att förbättra främst kvinnors villkor i arbetslivet.
”Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.”
I Karlskrona kommun finns ett övergripande jämställdhetsprogram som statuerar att
förvaltningschefen är ansvarig för verkställighet av programmet inom sitt respektive
verksamhetsområde.
Vidare ska varje förvaltning eller bolag ha minst ett jämställdhetsombud. Inom
kulturförvaltningen är det Annika Eklund som under 2004 – 2005 tillsammans med
alla medarbetare driver jämställdhetsfrågorna framåt.
De fyra målen: Tillväxt, Sysselsättning, Jämställdhetsperspektiv i verksamheten och
Makten, har respektive nämnd, styrelse eller bolag ytterst ett ansvar för att omsätta i
respektive verksamhet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
att fastställa förvaltningens förslag till jämställdhetsplan 2004 – 2005.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

2004-11-18

7

2004.20.042

§ 64
Budgetuppföljning
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för budgetuppföljningen per den 31 oktober 2004.
Kulturnämndens verksamhet (totalt) beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget
år 2004. Resultatet per den 31 oktober 2004 uppgår till + 1 637 tkr att jämföra med
budgeterat resultat för samma period, + 1 632 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerat
med 315 tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningsrapporten per den 31 oktober 2004 med
helårsprognos för 2004.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
______

2004-11-18

8

2004.130.026

§ 65
Tertialbokslut, personal
Personalutvecklare Anna Elmgren presenterar tertialbokslutet för personalen på
kulturförvaltningen per den 31 augusti 2004.
Sjuktalen för förvaltningen ligger konstant. Kulturförvaltningen ligger väldigt lågt vad
gäller sjukskrivningar i förhållande till övriga förvaltningar i kommunen.
Övertiden för personalen har sjunkit i förhållande till tidigare bokslut.
Ordförande tackar för presentationen.
Kulturnämnden godkänner tertialbokslutet.
______

2004-11-18

§ 66
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för Norra Backe, Verkö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Wattrang 19, Trossö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Förslag till handlingsprogram för förebyggande åtgärder
enligt lag om skydd mot olyckor

Ivar Wenster

Ändrade öppettider på folkbibliotek i Karlskrona 2005

Ivar Wenster

Kulturstipendium och kulturpris 2004
Förvaltningschefen informerar nämnden om
årets kulturstipendiater och kulturpristagaren.

KN:s AU

Världsarvsstipendium 2004
Förvaltningschefen informerar om världsarvsstipendiaterna 2004.
__________

KN:s AU

9

2004-11-18
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§ 67
Anmälningsärende
Länsstyrelsen Blekinge län; Byggnadsminnesförklaring av Medborgarhuset, Lyckeby
Länsstyrelsen Blekinge län; Beslut, bidrag till projekt Levandegörande av
Lindholmen
Riksantikvarieämbetet; Beslut, omläggning av plåttak, Inventariekammare I,
Karlskrona
_______

2004-11-18

§ 68
Informationsärende
Nämndens arbetsmiljöansvar
Personalutvecklare Anna Elmgren informerar om nämndens arbetsmiljöansvar.
Informationsbroschyrer delas ut till nämndens ledamöter.
Nytt samverkansavtal
Anna Elmgren berättar om Karlskrona kommuns reviderade samverkansavtal och
om vilka förändringar som gjorts.
________

11

2004-11-18
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§ 69
Övrigt
Skolteaterfestival
Majli Karlsson och Mats Mårtensson har varit på skolteaterfestival i Ronneby den
19-20 oktober.
Flygelkommittén
Kommittén har haft sitt första möte. Nästa träff blir den 22 november.
Stipendieutdelning
Årets kulturstipendier delas ut i Båtsmanskasernen den 16 december.
Hela nämnden inbjudes att närvara. Inbjudan går också förutom till
kulturstipendiaterna även till kulturpristagaren samt världsarvsstipendiaterna.
Kulturpris samt världsarvsstipendierna delas ut på kommunfullmäktige den
16 december.
________

2004-11-18
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§ 70
Världsarvsutbildning, del II
Ivar Wenster berättar om världsarvsansökan samt om Karlskronas utveckling till vad
staden är idag.
I april-maj 2005 ska vi fortsätta utbildningen med stadsvandring där vi besöker viktiga
miljöer i världsarvet.
_______

2004-12-16

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 16 december 2004
§ 71

Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

§ 72

Internbudget 2005

§ 73

Delegationsärende

§ 74

Anmälningsärende

§ 75

Informationsärende
- Kulturlokaler
- Föreningsbidrag 2005
- Nästa Steg

§ 76

Övrigt

§ 77

Julhälsning

1

2004-12-16

Plats och tid Stadsbiblioteket, Hörsalen, Karlskrona
torsdagen den 16 december 2004 klockan 10.00-12.15
Beslutande ordförande
vice ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m) fr o m § 75
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m) - § 74
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
fr o m § 75
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ewa Bellwaldius, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Yvonne Reinholdsson (kd)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Fredagen den 17 december 2004 kl:14.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Yvonne Reinholdsson

2

2004-12-16

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 17 december 2004
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

2004-12-16

4

2004.123.026

§ 71
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier
Kommunfullmäktige har den 28 oktober 2004 antagit policy och handlingsplan
mot sexuella trakasserier.
Enligt jämställdhetslagens 6 § är arbetsgivaren skyldig att vidta åtgärder för att
förebygga och förhindra att arbetstagare utsätts för sexuella trakasserier eller
trakasserier på grund av en anmälan om könsdiskriminering.
Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier kommer att ligga som bilaga till
kulturförvaltningens jämställdhetsplan.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

2004-12-16

5

2004.66.041

§ 72
Internbudget 2005
Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela kulturnämnden en budget på 46 936 tkr. I
denna summa ingår kompensationer för löner 2004 gällande Kommunals och
Lärarförbundets avtalsområde.
Övriga lönekompensationer, priser på material och främmande tjänster, lokalkostnader
2005, intäktshöjningar samt eventuell justering av personalomkostnader faller under
tekniska justeringar som ges besked om i mitten av december. Förvaltningen har gjort en
preliminär beräkning av kommunbidraget efter kända kompensationer i dagsläget.
Kommunbidraget för 2005 beräknas bli 47 410 tkr.
Arbetsutskottet framförde önskemål om att få se kvadratmeterpriset på förvaltningens
olika lokaliteter och föreslår kulturnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att till februari
2005 räkna fram priset för de olika lokalerna.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2005,
2. att ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska
justeringar som återstår, samt
3. att ge förvaltningen i uppdrag att till februari 2005 räkna fram kvadratmeterpriset för förvaltningens olika lokaler.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________

2004-12-16

§ 73
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Ändring av detaljplan för Fredriksdalsområdet, Nättraby

Ivar Wenster

Planprogram för del av Lampan 2, 3 mfl, Karlskrona

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Pollux 32 (Västerudd), Karlskrona

Ivar Wenster

Detaljplan för Aspö 5:57, Aspö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Västra Stensjö 1:17 m m, Holmsjö

Ivar Wenster

Förslag till avyttring ur utbildningsförvaltningens äldre
boksamlingar

Ivar Wenster

Vägnamn i Augerum
________

KN:s AU

6

2004-12-16

§ 74
Anmälningsärende
Revisionen; Revisionsrapport FH-2004. Kommunens jämställdhetsarbete
KF § 129

Avsägelser av kommunala val

KF § 136

Delårsbokslut per den 31 augusti 2004 för Karlskrona
Kommunkoncernen

KF § 144

Balansförteckning den 1 september 2004 över motioner och förslag
Medborgarförslag som inte är besvarade

KS § 161

Ekonomisk rapportering och personaluppföljning 2005 för
Karlskrona kommunkoncernen
___________

7

2004-12-16

8

§ 75
Informationsärende
Kulturlokaler
Per-Gunnar Olsson, chef kulturlokaler, informerar om verksamheten i Konserthuset
och Sparresalen. Han redogör också om utvecklingen de senaste åren samt lite
önskemål inför framtiden.
Ordförande tackar för föredragningen.
Föreningsbidrag 2005
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, redovisar hur bidragsfördelningen till
kulturföreningar ser ut 2001-2005. Annika föredrar även hur utfallet blev med 2004 års
satsning; Öppna sinnet. Önskemål om att börja processen med Öppna sinnet tidigare inför
2005.
Ordförande tackar för informationen.
Nästa Steg
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om Nästa Steg som är en ny näringslivspolicy,
ett måldokument för näringslivsenheten. Denna policy kommer upp i kommunfullmäktige
i januari 2005. Det är viktigt att även kulturen finns med i dokumentet.
Ordförande tackar för informationen.
__________

2004-12-16

9

§ 76
Övrigt
Handikapprådet
Karin Karlsson lämnar rapport från Kommunala handikapprådet.
Diskussionsdag
Rikard Jönsson efterlyser en diskussionsdag med kulturnämnden där man fritt kan
diskutera nämndens olika verksamheter.
_______

2004-12-16

10

§ 77
Julhälsning
Förvaltningschefen önskar nämndens ledamöter en god jul och ett gott nytt år och
tackar för gott samarbete under året.
Ordförande tackar nämnden, förvaltningsledningen och personalen på
kulturförvaltningen för ett fint samarbete under 2004 och önskar alla en god julhelg
och ett gott nytt år.
Vice ordförande tackar ordförande och nämnden för ett gott arbete under året och
önskar alla en god jul och ett gott nytt år 2005.
________

2005-01-25

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 januari 2005
§1

Ansökan om status som ideell kulturförening från Sensus studieförbund

§2

Ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Musikalsällskap

§3

Delegationsärende

§4

Anmälningsärende

§5

Övrigt

1

2005-01-25

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Karlskrona
tisdagen den 25 januari 2005 klockan 13.30-14.45
Beslutande ordförande
vice ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Kerstin Frändebo (c)

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

……………………………………..
Kerstin Frändebo

2

2005-01-25

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 28 januari 2005
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

2005-01-25
Sensus Studieförbund
Akten

4

2003.49.861

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

2005-01-25
Blekinge Musikalsällskap
Konserthuset
Akten

5

2004.109.863

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

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

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

2005-01-25

§3
Delegationsärende
Ärende

Delegat

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

Ivar Wenster

6

2005-01-25

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

7

2005-01-25

8

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

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

9

2005-02-22

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 februari 2005
§6

Ansökan om status som ideell kulturförening från Kvartetten

§7

Ansökan om status som ideell kulturförening från Korsdraget

§8

Bokslut och verksamhetsberättelse 2004

§9

Internbudget 2005

§ 10

Personalbokslut 2004

§ 11

Arbetsmiljömål för kulturförvaltningen

§ 12

Delegationsärende

§ 13

Anmälningsärende

§ 14

Informationsärende
- Sammanställning av kulturförvaltningens hyreskostnader
- Fastighetsplan för Blekinge museum

§ 15

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

1

2005-02-22

Plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Karlskrona
tisdagen den 22 februari 2005 klockan 13.30-15.45
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Kerstin Frändebo (c)
Ulf Hansson (v)
Sophia Ljungberg (m)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Ulf Lund (c)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

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

……………………………………..
Ulf Hansson

2

2005-02-22

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

3

2005-02-22
Kvartetten
Konserthuset
Akten

2005.13.863

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

4

2005-02-22
Korsdraget
Konserthuset
Akten

2004.137.805

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

5

2005-02-22
Kommunfullmäktige

2005.24.042

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

6

2005-02-22
Kommunledningsförvaltningen

2004.66.041

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

7

2005-02-22
2004.130.026

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

godkänna personalbokslutet 2004.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

8

2005-02-22
2005.25.026

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

anta ovanstående arbetsmiljömål för kulturförvaltningen.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
________

9

2005-02-22

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

Delegat
Ivar Wenster

10

2005-02-22

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

11

2005-02-22

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

12

2005-02-22

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

13

29 mars 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 mars 2005
§ 16

Förslag till nya avgifter Kulturskolan

§ 17

Budgetuppföljning februari 2005

§ 18

Investeringsbudget 2005

§ 19

Remiss utvärdering av Ungdomsrådet i Karlskrona

§ 20

Öppna Sinnet 2005

§ 21

Vad kulturförvaltningen gjort enligt Handikappolitiska programmet
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1

29 mars 2005

Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
tisdagen den 29 mars 2005 klockan 13.30-15.25
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jan Lennartsson (m)

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

……………………………………..
Jan Lennartsson

2

29 mars 2005

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

3

29 mars 2005
Kulturskolan
Akten

2005.55.806

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

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

Idag barn
520
550
550
595
265
235
520
100
150

Ny avgift
530
560
560
605
270
240
530
150
150

Idag vuxen

Ny avgift

1 100
1 100
1 190
320
480
1 040

1 120
1 120
1 210
330
480
1 060

150

150

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna indexuppräkningen enligt förslaget.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_______

4

29 mars 2005
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004.66.041

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

5

29 mars 2005
Akten

2004.66.041

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

2005.12.106

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

7

29 mars 2005
Akten

2005.57.860

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

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

Kulturnämnden beslutar enligt kommitténs förslag.
_______

8

29 mars 2005
Akten

2003.124.889

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

9

29 mars 2005
Akten

2005.11.866

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

10

29 mars 2005

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

11

29 mars 2005
Arbetsutskottet

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

12

29 mars 2005

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

13

29 mars 2005

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

14

29 mars 2005

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

15

26 april 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 april 2005
§ 28

Välkomsthälsning

§ 29

Årsredovisning K Strängs Minnesfond

§ 30

Förslag till nya taxor för Konserthuset och Sparresalen

§ 31

Förslag till budget för Örlogsstaden Karlskrona 2005

§ 32

Budgetuppföljning mars 2005

§ 33

Förslag till arbetsordning, biblioteksplan

§ 34

Samtal kultur/mål

§ 35

KUBIK

§ 36

IT-information

§ 37

Delegationsärende

§ 38

Anmälningsärende

§ 39

Övrigt

1

26 april 2005

Plats och tid Båtsmanskasernen, Stumholmen, Karlskrona
tisdagen den 26 april 2005 klockan 13.30-15.50
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m) fr o m 13.40 § 30
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Anna Månsson (m) § 28-29
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m) fr o m § 30
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

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

……………………………………..
Jan-Erik Jansson

2

26 april 2005

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

3

26 april 2005

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

4

26 april 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.59.046

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

5

26 april 2005
2005.79.061

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

6

26 april 2005
2004.66.041

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

2004.66.041

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

8

26 april 2005

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

9

26 april 2005

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

10

26 april 2005

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

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

12

26 april 2005

§ 37
Delegationsärende
Ärende
Vägnamn Johannesberg, Rödeby

Delegat
KN:s AU

Detaljplaneprogram för fastigheterna Ingenjören 4 m fl

Ivar Wenster

Läsårstider Kulturskolan 2005/200
__________

Fredrik Lundgren

13

26 april 2005

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

Förslag till Karlskrona kommuns kompetenscetrum – KKC

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

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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 31 maj 2005
§ 40

Välkomsthälsning

§ 41

Motioner – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona

§ 42

Yttrande över motion - Stöd till föräldrar förbättrar hälsan

§ 43

Arbetsmiljölagen

§ 44

Statistik www.karlskrona.se

§ 45

Ideella kulturföreningar

§ 46

Kulturnämndens mål

§ 47

Delårsbokslut/Personalbokslut

§ 48

Delegationsärende

§ 49

Anmälningsärende

§ 50

Övrigt

1

31 maj 2005

Plats och tid Blekinge museum, Borgmästaregatan 21, Karlskrona
tisdagen den 31 maj 2005 klockan 13.30-16.00
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m) fr o m 13.45 § 42
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m) §§ 40-41
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Sophia Ljungberg (m) fr o m § 42
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Helen Nilsson (s)

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

……………………………………..
Helen Nilsson

2

31 maj 2005

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

3

31 maj 2005

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

4

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

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

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

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

§ 45
Ideella kulturföreningar
I anslutning till kulturföreningarnas möjlighet att förhyra Konserthusteatern och
Sparresalen till subventionerad hyra, behövs ett förtydligande av regelverket.
Uthyrning till lägre taxa för endast ske till kulturevenemang. Arrangemang som
har till syfte att samla in pengar eller är av kommersiell karaktär skall betala full
hyreskostnad. Vid tveksamheter kring ett arrangemangs huvudsyfte görs
bedömning av kulturnämndens AU i varje enskilt fall.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att besluta enligt ovanstående.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______
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31 maj 2005
Kommunfullmäktige

2005.94.800

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

2004.66.041

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

§ 48
Delegationsärende
Ärende
Nytt vägnamn i Öljersjö

Delegat
KN:s AU

Attestlista kulturförvaltningen/kulturnämnden

Ingela Svensson

Detaljplan för del av Lyckeby 1:1, norra Ringö

Ivar Wenster

Program för detaljplan för Bastasjö, Karlskrona kommun
__________

Ivar Wenster
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31 maj 2005

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

Kommunala val

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

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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 juni 2005
§ 51

Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona - Tydlig politisk vilja

§ 52

Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona - Utbildningsinsatser

§ 53

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

§ 54

Motion – Offensiv för ett barnsligt Karlskrona – Barn som kunskapskällor

§ 55

Budgetuppföljning maj 2005

§ 56

Avskrivningar av kundfordringar

§ 57

Statistik för våra webbplatser

§ 58

Flygelinformation

§ 59

Delegationsärende

§ 60

Anmälningsärende

§ 61

Övrigt

1

28 juni 2005
Plats och tid Hörsalen, Stadsbiblioteket, Stortorget 15-17, Karlskrona
tisdagen den 28 juni 2005 klockan 13.30-14.30
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Rikard Jönsson (s)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Anders Persson (s)

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

……………………………………..
Anders Persson

2

28 juni 2005

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

2005.65.719

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

2005.66.719

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

2005.67.719

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

2005.68.719

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

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

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

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

2005.100.869

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

§ 59
Delegationsärende
Ärende
Detaljplaneprogram för Södra Backe på Verkö

Delegat
Ivar Wenster

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

Ivar Wenster
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28 juni 2005

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

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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 augusti 2005
§ 62

Budgetuppföljning juli 2005

§ 63

Budget 2006

§ 64

Investeringstillstånd för inköp av flygel

§ 65

Managementplan för världsarvet

§ 66

Information nämndresan

§ 67

Delegationsärende

§ 68

Anmälningsärende

§ 69

Övrigt

1

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

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

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

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Mats Mårtensson (m)

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

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

……………………………………..
Mats Mårtensson
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30 augusti 2005

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

2004.66.041

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

2005.92.041

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

2003.100.869

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

föreslå kommunstyrelsen att meddela investeringstillstånd för inköp av
flygel.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________
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30 augusti 2005

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

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

§ 67
Delegationsärende
Ärende
Vägnamn Arena Rosenholm

Delegat
KN:s AU

Detaljplaneprogram för Flundran 3 m fl, Saltö

Ivar Wenster

Detaljplan för Gulin 1, Trossö

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

Förslag till fördjupning av översiktsplan för
Trummenäsområdet

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster
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30 augusti 2005

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

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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 september 2005
§ 70

Extra budgetäskande från Blekinge museum

§ 71

Personalbokslut

§ 72

Delårsbokslut med budgetuppföljning augusti 2005

§ 73

Sammanträdesplan 2006

§ 74

Delegationsärende

§ 75

Anmälningsärende

§ 76

Övrigt

1

27 september 2005
Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 27 september 2005 klockan 13.30 – 15.00
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Anna Månsson (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Majli Karlsson (s)

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

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

……………………………………..
Majli Karlsson

2

27 september 2005

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

3

27 september 2005
Kommunledningsförvaltningen

2005.107.805

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

2005.139.026

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

6

2004.66.041

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

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

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
____________

27 september 2005

§ 73
Sammanträdesplan 2006
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till sammanträdesplan för
kulturnämnden samt arbetsutskottet för 2006.
Kulturförvaltningen föreslår nämnden besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2006.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________
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27 september 2005

§ 74
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Vägnamn Arena Rosenholm

KN:s AU

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

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

Anslagsäskande gällande insatser för kommunplacerade
flyktingar
_________

Inger Persson
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27 september 2005

§ 75
Anmälningsärende
KS § 117 Förslag om etablering av Volontärbyrån i Karlskrona under ett år
___________
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27 september 2005

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

10

27 september 2005

Skolteaterfestival
Till årets skolteaterfestival Sydost i Ronneby den 19-20 oktober önskar Mats
Mårtensson, (m) samt Yvonne Reinholdsson (kd) att åka.
Kulturnämnden beslutar att Mats Mårtensson och Yvonne Reinholdsson
besöker skolteaterfestival Sydost 2005.
Världsarvsvandring
Efter avslutat sammanträde går kulturnämndens ledamöter en
världsarvsvandring med Ivar Wenster. Detta ingår i världsarvsutbildningen
som påbörjandes hösten 2004.
___________
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29 november 2005

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 november 2005
§ 77

Strategi och handlingsprogram, världsarvet Örlogsstaden Karlskrona

§ 78

Önskemål om världsarvsskylt

§ 79

Budgetuppföljning oktober 2005

§ 80

Redovisning av sjuktalen till och med september 2005

§ 81

KRO-ansökan

§ 82

Ansökan om status som ideell kulturförening, Jazzikarlskrona

§ 83

Öppna sinnet, val av kommitté

§ 84

Redovisning av integrationsarbetet 2004-2005

§ 85

Information om kulturpris, kulturstipendium samt världsarvsstipendium 2006

§ 86

Information om biblioteksplan

§ 87

Delegationsärende

§ 88

Anmälningsärende

§ 89

Övrigt

1

29 november 2005
Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 29 november 2005 klockan 13.30 – 15.45
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Ulf Lund (c)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Inger Fölster (fp)

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

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

……………………………………..
Inger Fölster

2

29 november 2005

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

2005.128.879

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

2005.151.870

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

2004.66.041

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

7

2005.139.026

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

29 november 2005
KRO Blekinge
Akten

2005.147.805

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

2005.152.863

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

2005.154.805

§ 83
Öppna sinnet 2006, val av kommitté
Varje grupp utser två ordinarie ledamöter och två suppleanter som
tillsammans med tjänstemän från kulturförvaltningen bildar kommitté till
Öppna sinnet 2006.
Från S, V och MP-gruppen utses Birgitta Törnqvist samt Ulf Hansson som
ordinarie. Ersättare är: Jan-Erik Jansson samt Jimmy Pettersson.
Borgerliga gruppen utser: Jan Lennartsson samt Ulf Lundh som ordinarie
ledamöter och Inger Fölster samt Mats Mårtensson som ersättare.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________
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29 november 2005
2004.59.130

Akten

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

2005.23.867
2005.148.867
2005.150.867
§ 85
Information om kulturpris, kulturstipendium samt
världsarvsstipendium 2006
Annika Eklund, chef allmänkultur, redovisar vilka som sökt samt får
kulturstipendium 2005 samt vem som får kulturpris 2005.
Sex stipendier delas ut, två á 5.000 kronor samt fyra á 15.000 kronor.
Stipendierna delas ut vid en ceremoni på Båtsmanskasernen den 15 december.
Kulturpriset är på 20.000 kronor och delas ut i samband med
kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december.
Speciellt uppmärksammas i år Bubbetorps Gårds arbetslag med 2 000 kronor
”För att de i kulturens tjänst utför stora ovärderliga insatser på olika sätt.”
Ivar Wenster informerar om vilka som sökt världsarvsstipendium 2005 samt
vilka som får stipendium.
Summan för världsarvsstipendium är på sammanlagt 100.000 kronor och delas
i år ut till sju mottagare.
Huvudstipendiaten mottar sitt stipendium på kommunfullmäktiges
sammanträde den 15 december.
Ordförande tackar för informationen.
___________

12

29 november 2005

§ 86
Information om biblioteksplan
Inger Persson, bibliotekschef, informerar om arbetet med biblioteksplanen.
Våren 2005 beslöt kulturnämnden att godkänna arbetsordningen för
framtagande av biblioteksplan. Planen är tänkt att vara ett redskap för politiker
och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga
biblioteksresurser, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till
utveckling.
Personalen har varit indelad i tre arbetsgrupper med uppdrag:
-

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

Varje grupp skulle belysa sitt uppdrag ur perspektiven:
-

Medborgaren
Medieplanering
Kvalitet

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

§ 87
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Kulturpris, kulturstipendium samt världsarvsstipendium 2006

KN:s AU

AU-beslut; Vägnamn Vodafone Arena Rosenholm

KN:s AU

AU-beslut; Vägnamn, Holmsjö

KN:s AU

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

Kungörelse, detaljplan på Aspö 5:68, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

Delegationsbeslut; Bidrag till Mångfaldsfesten den
10 september 2005
_________

Ivar Wenster
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29 november 2005

§ 88
Anmälningsärende
KF § 111 Förslag till ny ledningsplan vid extraordinära händelser
KF § 137 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2006
KF § 140 Komplettering till Policy för representation och gåvor
KF § 141 Projekt rehabilitering av långtidssjukskrivna i samverkan med
Karlskrona kommun och Landstinget Blekinge
KS § 157 Slutrapport Migrering IT-infrastruktur
KS § 161 Investeringstillstånd för inköp av flygel
KS § 166 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
Länsstyrelsen; Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring av byggnader och
anläggning på fastigheten Karlskrona 4:20 i Karlskrona kommun
___________
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29 november 2005

§ 89
Övrigt
Båtsmanskasernen
Ivar Wenster informerar om turerna kring väggarna på Båtsmanskasernen.
De provisoriska väggarna i Båtsmanskasernen får vara kvar till marsmånads
utgång.
Information om plusjobb
Plusjobb ingår i ett sysselsättningspaket beslutat av Riksdagen.
Karlskrona kommun ska sysselsätta 150 personer som ska utföra arbete som är
kvalitetshöjande på arbetsplatserna. Kulturförvaltningen kommer att ta emot
cirka 6 personer, i första hand som biblioteksvärdar/värdinnor.
Flygelinvigning 2006
Invigningen av flygeln är framflyttad till våren 2006. Datum för invigningen
samt program kommer under våren.
Flygelkommittén kommer att ha ett nytt möte snarast.
Inställt sammanträde
Kulturnämndens sammanträde i december är inställt.
Arbetsutskottet har möte den 5 december 2005.
Stipendieutdelning och julavslutning
Den 15 december är det kulturstipendieutdelning samt julavslutning för
kulturnämnden på Båtsmanskasernen. Program är utskickat.
__________
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31 januari 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 31 januari 2006
§1

Internbudget 2006

§2

Information bokslut 2005

§3

Budget för Örlogstaden Karlskrona 2006

§4

Öppna Sinnet 2006

§5

Sammanställning föreningsbidrag

§6

Information Konserthusteatern och Sparresalen

§7

Presentation av mångkulturkonsulent

§8

Delegationsärende

§9

Anmälningsärende

§ 10

Övrigt

1

31 januari 2006
Plats och tid Tegelhuset, sessionsalen, Drottninggatan 69, Karlskrona
tisdagen den 31 januari 2006 klockan 13.30 – 15.40
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Ulf Lund (c)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Annika Eklund, chef allmänkulturen
Per-Gunnar Olsson, chef kulturlokaler
Christoffer Johansson, praktikant

Inbjuden

Christina Vermandis, mångkulturkonsulent

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Yvonne Reinholdsson (kd)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Tisdagen den 7 februari 2006 kl: 11.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Yvonne Reinholdsson

2

31 januari 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 februari 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

31 januari 2006
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2005.92.041

§1
Internbudget 2006
Ekonom Ingela Svensson redogör för internbudgeten för kulturnämndens
verksamheter 2006.
Övriga kompensationer: priser på material och främmande tjänster,
lokalkostnader 2006, intäktshöjningar samt eventuell justering av
personalomkostnader faller under tekniska justeringar som ges besked om i
januari. Besked har heller inte erhållits om ramjustering för IT-enhetens
kostnader. Förvaltningen har gjort en preliminär beräkning av
kommunbidraget efter kända kompensationer i dagsläget.
Kompensationer har erhållits för nya löner 2005.
Medel för utökat underhåll av lokaler, 52 tkr, har likaså belastat kulturlokaler
och biblioteken som en besparing. Beloppsmässigt innebär det följande
besparingar på verksamheterna: Bibliotek 31 tkr,
kulturlokaler 21 tkr
Ramjustering för billigare telefoni har lyfts av budgeten enligt följande:
Bibliotek 25 tkr, administration 5 tkr, allmän kultur 4 tkr, Kulturskolan
5 tkr, kulturlokaler 3 tkr, föreningsbidrag 2 tkr.
Fördelningen har gjorts proportionellt enligt andel av telefonkostnaderna.
Ramjustering har också gjorts för Castor diariehanteringssystem med 20 tkr,
detta har drabbat administrationen.
Omfördelning av medel för annonser och reklam har gjorts enligt följande:
Administration -57,5 tkr, nämnd -1,5 tkr, Båtsmanskasernen: +59 tkr
Till reserven har förts 100 tkr från administrativa kostnader.
Kulturskolan har tillförts 42,6 tkr från IT-kostnaderna för det kommande
arbetet med intranätet.
I februari 2006 kommer nämnden att få ta del av de budgetbelopp som blir
efter det att de tekniska justeringarna gjorts.

4

31 januari 2006
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget för 2006
att ge förvaltningen i uppdrag att justera internbudgeten med de tekniska
justeringar som återstår enligt ovan.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
____________
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31 januari 2006

Akten

§2
Information bokslut 2005
Ingela Svensson, ekonom, redogör i korthet hur bokslutet ser ut för respektive
verksamhet.
På nämndens februarisammanträde blir det en noggrann genomgång av
bokslutet samt presentation av verksamhetsberättelsen för 2005.
Ordförande tackar för informationen.
________
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31 januari 2006
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2005.92.041

§3
Budget för Örlogsstaden Karlskrona 2006
Ivar Wenster, kulturchef, redogör för budgetförslaget.
Genomförande av sista året av projektet Mobila Guiden
Tryckkostnader av informationsmaterial
Konstprojekt i världsarvet
Uppsättning av informationsskyltar
Deltagande i Svenska världsarvsföreningens årsmöte
Projektmedel för skolarbete
Dokumentation av sex år på God Natt
Summa:

100.000 kr
75.000 kr
150.000 kr
100.000 kr
25.000 kr
25.000 kr
25.000 kr
500.000 kr

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att godkänna budget för 2006
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________
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31 januari 2006
Akten

8

2005.154.805

§4
Öppna Sinnet 2006
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, informerar kort om Öppna Sinnet.
Det har inkommit 9 ansökningar.
Kommittén som består av ledamöter från kulturnämnden samt tjänstemän från
förvaltningen har gått igenom ansökningarna och kommit fram till ett förslag
till beslut. Summan som kommittén har att fördela är 500 tkr.
Ärendet beslutas på delegation av kulturchefen.
Önskemål finns från arbetsutskottet att en utvärdering bör göras då Öppna Sinnetpengar nu delats ut i tre år.
Presskonferens med presentation av bidragstagarna blir det den 1 februari 2006 på
Båtsmanskasernen.
Följande får bidrag från årets Öppna Sinnet-pengar:
Torhamns sockens norra byalag
Carlscrona Chamber Music Festival
Konsumenta – Bengt Saltö
Kunskapsteatern Miranda
Karlskrona Filmstudio
Emelie Trossö
Skärvas Vänner
____________

5.000:140.000:80:000:125:000:30.000:20.000:100:000:-

31 januari 2006
Akten

9

2005.156.805

§5
Sammanställning föreningsbidrag
Annika Eklund, chef för allmänkulturen, redovisar sammanställningen över
föreningsbidrag 2003-2006.
Föreningarna kommer in med ansökningarna i november, utbetalning sker i
början av året därpå.
Nämndens ledamöter önskar även återrapportering av publiksiffror med mera.
Sammanställningen kompletteras med detta och skickar ut till kulturnämndens
ledamöter.
Ordförande tackar för informationen.
Kulturnämnden godkänner fördelningen.
_________

31 januari 2006

§6
Information Konserthusteatern och Sparresalen
Per-Gunnar Olsson, chef för kulturlokaler, informerar om hur uthyrningen ser
ut på Konserthusteatern och Sparresalen, fördelningen mellan kommersiella
hyresgäster respektive kommunala förvaltningar och ideella föreningar.
Kulturnämnden diskuterar ärendet.
Per-Gunnar Olsson återkommer med siffror och statistik.
Ordförande tackar för informationen.
___________
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31 januari 2006

§7
Presentation mångkulturkonsulent
Christina Vermandis presenterar sig och sitt arbete som mångkulturkonsulent.
Bakom uppdraget står Musik i Blekinge i samverkan med Region Blekinge
och Blekinges kommuner. Syftet med tjänsten är att skapa större förståelse
och öka kunskapen för den mångkulturella betydelsen i samhället samt ta
tillvara etnisk och kulturell mångfald hos människor och kulturaktörer.
Regeringen har utlyst 2006 till ett Mångkulturår.
__________
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31 januari 2006

12

§8
Delegationsärende
Ärende
Detaljplan för Järavägen, del av Karlskrona 6:50 m fl,
Karlskrona

Delegat
Ivar Wenster

Detaljplan för del av Dragsö 1:1 m fl, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen, Trossö,
Karlskrona

Ivar Wenster

Detaljplan för Hästö m fl, Hästö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Fördjupning av översiktsplan för Karlskrona kommun,
Trummenäsområdet

Ivar Wenster

Öppettider på biblioteken 2006

Inger Persson

Öppna Sinnet
___________

Ivar Wenster

31 januari 2006

13

§9
Anmälningsärende
KS § 209 Tidplan för ekonomisk rapportering och personaluppföljning för
Karlskrona kommunkoncern 2006
KS § 210 Ny prissättning av IT-miljön i Karlskrona kommun
KF § 153 Friskvårdspolicy för Karlskrona kommunkoncern
KF § 158 Balansförteckning över obesvarade motioner och medborgarförslag
den 1 september 2005
KF § 176 Budget 2006 och plan 2007-2008 för Karlskrona kommun
KF § 177 Avsägelser av kommunala uppdrag
KF § 186 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, tydlig
politisk vilja
KF § 187 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, det ska
synas vad vi gör/inte gör
KF § 188 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona, barn som
kunskapskällor
KF § 189 Svar på motion om Offensiv för ett barnsligt Karlskrona,
Utbildningsinsatser
KF § 232 Delårsbokslut per den 31 augusti 2005
KF § 234 Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2005
KF § 235 Förslag till informationspolicy för Karlskrona kommun
___________

31 januari 2006

§ 10
Övrigt
Synpunkter nytt stadsbibliotek
Karlskrona kommuns medborgare har inbjudits att ”tycka till” om ett nytt
stadsbibliotek, dels genom blanketter som funnits på Stadsbiblioteket och dels
genom hemsidan. Man kunde tycka till om vad man önskar att ett nytt
stadsbibliotek ska innehålla och vad det ska placeras.
Många synpunkter har kommit in. En sammanställning delas ut.
Budget 2007
Ivar Wenster informerar kort om att det i 2007 års budget ska finnas uppföljningsbara/mätbara mål inskrivna. Redan i 2006 års budget ska det finnas
en skrivning kring detta.
Ett samarbete med KKKHV-kommunerna kring kulturmål och jämförelsetal
ska påbörjas. Ärendet kommer upp i februari 2006.
Flygelinvigning
Det har varit pressvisning av den nya flygeln av fabrikat Steinway & Sons
model D-274. Invigningskonsert blir det den 16 februari 2006 med Patrik
Jablonski, Jan Lundgren och Julia Esrtrada.
Kommunala handikapprådet
Karin Karlsson (s) lämnar information från mötet med kommunala
handikapprådet.
Flyttning av Lars Hall-bysten
Jan-Erik Jansson (s) ställer frågan om flyttning av Lars Hall-bysten från
Västra Mark till Rosenholm.
Ärendet kommer upp på nämndens sammanträde i februari.
__________
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28 februari 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 februari 2006
§ 11

Välkomsthälsning

§ 12

Förslag till flyttning av bysten Lars Hall

§ 13

Bokslut och verksamhetsberättelse 2005

§ 14

Integrationsplan 2004-2006

§ 15

Vad kulturförvaltningen gjort enligt Handikappolitiska programmet 2005

§ 16

Stadsanalysen

§ 17

Information om IT-planen

§ 18

Delegationsärende

§ 19

Anmälningsärende

§ 20

Övrigt

1

28 februari 2006
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7B, Karlskrona
tisdagen den 28 februari 2006 klockan 13.30 – 15.15
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Lund (c)
Ulf Hansson (v)
Sophia Ljungberg (m)
Jimmy Petersson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Lars Karlsson (c)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Anna Elmgren, personalsekreterare
Katarina Karlsson, IT-ansvarig

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Lund (c)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
Torsdagen den 9 mars 2006 kl: 13.15
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Ulf Lund

2

28 februari 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 10 mars 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

28 februari 2006

§ 11
Välkomsthälsning
Ordförande hälsar Lars Karlsson (c) välkommen som ersättare i Kulturnämnden.
Ulf Lund (c) är numera ordinarie ledamot i Kulturnämnden.
___________
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28 februari 2006
Blekinge Idrottshistoriska Sällskap
Akten

2005.162.866

§ 12
Förslag till flyttning av bysten Lars Hall
Kulturnämnden har fått förslag från Blekinge Idrottshistoriska sällskap BLIS
om flyttning av skulpturen från dess nuvarande placering vid Västra Mark till
Arena Vodafone Rosenholm. Med stor respekt för Blekinge Idrottshistoriska
sällskaps verksamhet är kulturförvaltningen tveksam till en flyttning.
Bysten tillkom genom ett enskilt initiativ och finansierades genom insamling
med tanken att placering skulle vara på Västra Mark. Kulturförvaltningen är
också av den principiella åsikten att flyttning av offentlig konst bara skall ske
undantagsvis.
Västra Mark är fortfarande en aktiv och fungerande idrottsarena med ett stort
antal tävlingar och arrangemang där bl a friidrotten spelar en viktig roll. En
flyttning skulle kunna bli en utarmning av den mycket fina idrottshistoriska
miljö som Västra Mark representerar. Länsstyrelsen utpekade i sin utredning
om idrottsanläggningar i Blekinge just Västra Marks stora kulturhistoriska
värden. I dessa värden bör naturligtvis även den offentliga konsten inräknas.
Med hänvisning till ovan föreslår kulturförvaltningen
att kulturnämnden avslår begäran från BLIS om flyttning av konstverket.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
___________
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28 februari 2006
Kommunstyrelsen
Akten

2004.66.041

§ 13
Bokslut och verksamhetsberättelse 2005
Förvaltningschef Ivar Wenster ger en kort information om innehållet i
verksamhetsberättelserna. Verksamhetsberättelserna har tagits fram i en kort
och en längre version. Den korta versionen skickas till kommunfullmäktige.
Ekonom Ingela Svensson redogör för bokslutet 2005 och personalsekreterare
Anna Elmgren redovisar personalbokslutet för 2005.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna årsbokslutet för år 2005,
att hos kommunstyrelsen begära befrielse från att återställa negativt resultat
171 tkr för år 2005.
att hos kommunstyrelsen begära att få för över de ej utnyttjade
Investeringsmedlen om 49 tkr för Sparresalen till 2006.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt
förslaget.
________
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28 februari 2006
Kommunledningsförvaltningen
Akten

2004. 59.130

§ 14
Integrationsplan 2004-2006
Integrationsplanen för kulturnämnden har reviderats.
Ivar Wenster informerar om förändringarna. 2007 kommer det att göras en
helt ny integrationsplan för nämnden.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att godkänna den reviderade integrationsplanen för kulturnämnden.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt
förslaget.
___________
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28 februari 2006
Akten

2003.124.889

§ 15
Handikappolitiska programmet 2005
Kulturförvaltningen gör kontinuerligt uppföljningar av det handikappolitiska
programmet. Lena Larsson på Stadsbiblioteket sammanfattar årligen vidtagna
åtgärder ute i verksamheterna. Sammanställningen har skickats till
kulturnämndens ledamöter.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden
att godkänna rapporten.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
____________
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28 februari 2006

§ 16
Stadsanalysen
Förvaltningschef Ivar Wenster redovisar vad arkitekt Jan Gehl kommit fram
till i sin stadsanalys av Trossö.
_________

9

28 februari 2006

§ 17
Information om IT-planen
Katarina Karlsson, IT-ansvarig på kulturförvaltningen, informerar om
förvaltningens IT-standard, bibliotekens dataprogram BOOK-IT samt lite om
vad som är på gång under 2006.
___________
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28 februari 2006

§ 18
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Planprogram för del av Karlskrona 5:10 m fl (Vämöstrand)

Ivar Wenster

Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona kommun Ivar Wenster
Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5:53, Krutvikens
Gästgivaregård m fl

Ivar Wenster

Detaljplan för Flundran 3 m fl på Saltö, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Namnsättning av fyra vägar på Verkö

KN:s AU

Nytt kvartersnamn inom Vedebylund, Lyckeby

KN:s AU

__________
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28 februari 2006

§ 19
Anmälningsärende
Länsstyrelsen; Anmälan om byggnadsminnesförklaring fastigheten
Garvaren 25
___________
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28 februari 2006

§ 20
Övrigt
Flyttning av konsthallen
Ivar Wenster informerar om att man undersöker möjligheten att flytta
konsthallen till annan lokal mer centralt.
Jämställdhetsseminarium
Majli Karlsson (s) berättar att flera av nämndens ledamöter deltog i ett
jämställdhetsseminarium i december 2005. Bengt Westerberg och Maj-Lis
Lööw föreläste.
Studieresa till Halmstad
Studieresan till Halmstads nya stadsbiblioteket blir den 13 juni 2006.
Mer information kommer att lämnas längre fram.
Träff med länets kulturnämndsordföranden
Den 27 februari träffades länets samtliga kulturnämndsordföranden för att
hitta områden att kunna samarbeta kring. Ett gemensamt kalendarium för
sommarens kulturevenemang är första samarbetsprojektet.
Flygelinvigningen
Ulf Hansson (v) framför ett stort tack för en fantastisk invigningskonsert av
den nya flygeln.
Tack
Ordförande framför kulturnämndens tack för de hemgjorda fastlagsbullarna
som serverades till fikat.
___________

13

28 mars 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 mars 2006
§ 21

Ansökan om status som ideell kulturförening från Karlskrona Filmstudio

§ 22

Försvar i förvar - remiss

§ 23

Budgetuppföljning februari 2006

§ 24

Handikappolitiskt program 2005

§ 25

Sommarprogram 2006

§ 26

Statistik www.karlskrona.se

§ 27

Biblioteksplan - gruppdiskussion

§ 28

Verksamhetsmål - gruppdiskussion

§ 29

Delegationsärende

§ 30

Anmälningsärende

§ 31

Övrigt

1

28 mars 2006
Plats och tid Kulturskolan, Amiralitetstorget 5, Karlskrona
tisdagen den 28 mars 2006 klockan 13.30 – 16.40
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
- kl. 15.30
Jan-Erik Jansson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
- kl. 16.00
Mats Mårtensson (m)
jäv § 21
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Lund (c)
Ulf Hansson (v)
Rikard Jönsson (s)
- kl. 16.05
Anna Månsson (m)
§ 21
Jimmy Petersson (s)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Lena Larsson, bibliotekarie
Inger Persson, bibliotekschef

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 4 april 2006 kl: 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Ulf Hansson

2

28 mars 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 april 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

28 mars 2006
Karlskrona Filmstudio
Konserthusteatern

4

2006.20.805

§ 21
Ansökan om status som ideell kulturförening från Karlskrona Filmstudio
Karlskrona Filmstudio har den 2 mars 2006 inkommit med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att den av kulturnämnden antagna taxan för ideella kulturföreningar ska
gälla för Karlskrona Filmstudio.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
Mats Mårtensson (m) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
___________

28 mars 2006
Akten

2006.16.160

§ 22
Försvar i förvar – remiss
Kulturnämnden har den 13 februari 2006 fått en remiss översänd för
handläggning från kommunledningsförvaltningen. Remissen kommer från
Regeringskansliet, utbildnings- och kulturdepartementet och har rubriken,
Försvar i förvar – en utredning om det Kalla krigets kulturarv och Sveriges
gömda museer.
Kulturnämndens svar på remissen går vidare till kommunfullmäktige för
beslut.
Kulturnämnden beslutar
att delegera beslutet på remissvaret till kulturchefen.
___________

5

28 mars 2006
Kommunledningsförvaltningen
Akten

6

2005.92.041

§ 23
Budgetuppföljning februari 2006
Ekonom Ingela Svensson redogör för budgetuppföljningen för februari 2006.
Kulturnämndens verksamheter beräknas totalt sett inte uppvisa någon
avvikelse från budget för år 2006. Resultatet per den 28 februari uppgår till
371 tkr att jämföra med det budgeterade resultatet 431 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerade fakturor med 439 tkr. Ett nytt system för hyresdebiteringarna förbereds på Tekniska förvaltningen. Besked om utfallet för
detta har ännu inte inkommit därför har utfall enligt budget antagits.
Detsamma gäller debiteringen från Kommunledningsförvaltningens IT-enhet.
Kulturnämnden önskar få ett underlag på hur stor höjning av hyresavgifterna
för ideella kulturföreningar som måste till för att täcka kostnaderna i samband
med uthyrning av Konserthusteatern och Sparresalen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningsrapporten per den 28 februari 2006

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kulturnämnden besluta enligt
förslaget.
Kulturnämnden beslutar dessutom
att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för hyror för ideella
kulturföreningar.
________

28 mars 2006

7

2003.124.889

§ 24
Handikappolitiskt program 2005
Lena Larsson, bibliotekarie, informerar om förvaltningens arbete med det
handikappolitiska programmet. Arbetet påbörjades 2003 och en revidering av
programmet kommer nu att ske. Många av de punkter som finns i programmet
har nu blivit en basverksamhet i förvaltningen.
Under 2006 kommer trycksaker samt webbsidor, i första skedet på bibliotekssidan, att granskas av en konsult på Spiralum. Detta är ett samarbetsprojekt
tillsammans med Länsbibliotek Sydost samt Regionbiblioteket i Kalmar län.
När man granskar texterna ska man utgå från synskadade, utvecklingsstörda
samt personer med skrivsvårigheter.
Ivar Wenster, förvaltningschef, informerar om att all personal på förvaltningen
har varit på seminarium om diskriminerings- och mångfaldsfrågor.
Ordförande tackar för informationen.
___________

28 mars 2006

8

§ 25
Sommarprogram 2006
Kulturförvaltningens sommarprogram, som är till för både Karlskrona medborgare
och besökare, kommer bland annat att innehålla:
Två kammarmusikfestivaler – Lyckå kammarmusikfestival och Chamber
Music Festival.
Två stora konstprojekt - Folkets Miró, en utställning av Joan Miró
koncentreras på konstnärens arbete med affischer samt en utställning som går
under arbetsnamnet ”Se upp”. Nytagna bilder från Karlskona av fotografen Lars
Tunbjörk. Fotografierna kommer att exponeras i mycket stort format på
välkända platser i staden.
Opera på Ungskär
Barnteater – både på Skärva och på Trossö
Mindre teaterarrangemang
Arrangemang på bibliotekets innergård
____________

28 mars 2006

§ 26
Statistik www.karlskrona.se
Eva Karlsson, assistent, visar statistisk över besök på Karlskrona kommuns
webbsidor samt hur besöken på vår portal Kultur/Fritid har ökat. Bibliotekens
sidor är bland de mest besökta av alla sidor på kommunens webbplats.
Webbgruppen träffas kontinuerligt för att hålla portalen uppdaterad samt göra
förbättringar.
Ordförande tackar för informationen.
_________

9

28 mars 2006

§ 27
Biblioteksplan – gruppdiskussion
”Med en biblioteksplan avses ett politiskt förankrat styrande dokument som
omfattar en analys av det samlade biblioteksbehovet i en kommun och
åtgärder för hur dessa behov ska tillgodoses.”
Inger Persson, bibliotekschef, inleder med information om arbetet med
biblioteksplanen samt presenterar de frågeställningar som nämndens
ledamöter ska diskutera i grupper.
Nämndens ledamöter delas in i grupper för att diskutera.
Arbetsmaterial delas ut.
Varje grupp redovisar vad man kommit fram till under diskussionerna.
___________

10

28 mars 2006

11

§ 28
Verksamhetsmål 2006 – gruppdiskussion
I samband med behandlingen av årets första budgetuppföljning per februari
månad har kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för avsikt att även fastställa
ett antal verksamhetsmål för nämnderna gällande år 2006. Detta görs då med
hänvisning till de krav som framkommer i den nya lagen om god ekonomisk
hushållning i kommuner och landsting. Dessa verksamhetsmål, som således
skall vara av större ekonomisk betydelse, skall sedan följas upp och
kommenteras av respektive nämnd i samband med delårsboksluten/budgetuppföljningarna för april och augusti. Något eller några av målen kan dock vara
av den karaktären att de bara kan följas upp och kommenteras i samband med
årsbokslutet/årsredovisningen. Främsta skälet härtill är då att själva mätningen
som ingår i målbeskrivningen endast genomförs en gång per år.
Nämndens ledamöter diskuterar verksamhetsmål/mått i grupperna
Redovisning görs av respektive grupp.
__________

28 mars 2006

12

§ 29
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Komplettering av vägnamn i Holmsjö

KN:s AU

Verksamhetsberättelse för biblioteksverksamheten vid häkte
och kriminalvårdsanstalt i Karlskrona

Inger Persson

Ändring av detaljplan för del av stadsplanen för kvarteret
Wattrang, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

28 mars 2006

13

§ 30
Anmälningsärende
KF § 2

Kommunala val

KF § 10 Utvärdering av integrationsplaner för 2004 och reviderade planer för
2005-2006 för Karlskrona kommunkoncern
___________

28 mars 2006

§ 31
Övrigt
Bibliotekets öppettider
Bibliotekschef Inger Persson informerar om sommarens öppettider på
biblioteken.
Biträdande bibliotekschef
Eva Wernersson börjar sin tjänst som biträdande bibliotekschef den 1 juni
2006. Eva kommer närmast ifrån högskolans bibliotek.
Nuvarande biträdande bibliotekschef, Elisabet Stengård, går i pension i under
sommaren 2006.
Konstutställningar i Båtsmanskasernen
Den 1 april är det vernissage på två utställningar på Båtsmanskasernen.
Snipp Snapp Saga –Kinna Sturesson, smyckeskostnär samt Rum Ute – Slöjd
Form Trädgård.
Planprogram Handelshamnen
Georg Sjöberg, (mp) lämnar synpunkter på planprogrammet för
Skeppsbrokajen. Nämnden diskuterar ärendet. Ivar Wenster föreslår att man
tar en diskussion om planprogram/detaljplaner, längre fram i vår.
___________

14

23 maj 2006

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 23 maj 2006
§ 32

Ansökan om status som ideell kulturförening från NBV Sydost

§ 33

Ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Soroptimistklubb

§ 34

Begäran om befrielse från hyresavgiften för Konserthusteatern från Rotary

§ 35

Ansökan om bidrag för att hyra Konserthusteatern från Blekinge Cancerförening
Kungsljuset

§ 36

Årsredovisning för K Strängs Minnesfond

§ 37

Delårsbokslut

§ 38

Investeringsbudget 2006

§ 39

IT-plan 2006

§ 40

Jämställdhetsplan 2006

§ 41

Information om plusjobb

§ 42

Delegationsärenden

§ 43

Anmälningsärenden

§ 44

Övrigt

§ 45

Biblioteksplan - gruppdiskussion

23 maj 2006
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Freden, Karlskrona
tisdagen den 23 maj 2006 klockan 13.30 – 17.040
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Lund (c) -15.00
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Lars Karlsson (c)
Per-Axel Persson (v)
Georg Sjöberg (mp)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef

sekreterare

Ingrid Öhman

Utses att justera

Jan-Erik Jansson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
torsdagen den 1 juni 2006 kl. 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Ingrid Öhman
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Jan-Erik Jansson

2

23 maj 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 juni 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Ingrid Öhman

3

23 maj 2006
Karlskrona Filmstudio
Konserthusteatern

4

2006.27.805

§ 32
Ansökan om status som ideell kulturförening från NBV Sydost
NBV Sydost har den 14 mars 2006 inkommit med ansökan om att bli
betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns
för Konserthusteatern och Sparresalen.
Med motiveringen att NBV Sydost inte är någon ideell kulturförening föreslår
arbetsutskottet att kulturnämnden avslår ansökan.
Däremot betonas att föreningen är välkommen att anordna kulturarrangemang
tillsammans med en kulturförening och därigenom kunna få avgiftsreduktion
på hyran.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

23 maj 2006
Blekinge Soroptimistklubb
Konserthusteatern

5

2006.46.805

§ 33
Ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge
Soroptimistklubb
Blekinge Soroptimistklubb har den 28 april 2006 inkommit med ansökan om
att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som
finns för Konserthusteatern och Sparresalen.
Med motiveringen att Blekinge Soroptimistklubb inte är någon ideell
kulturförening föreslår arbetsutskottet att kulturnämnden avslår ansökan.
Däremot betonas att föreningen är välkommen att anordna kulturarrangemang
tillsammans med en kulturförening och därigenom kunna få avgiftsreduktion
på hyran.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
________

23 maj 2006
Rotary
Konserthusteatern

6

2006.47.805

§ 34
Begäran om befrielse från hyresavgiften för Konserthusteatern från Rotary
Rotarys Uardakommitté har den 2 maj 2006 inkommit med en begäran om
befrielse från hyresavgift för Konserthusteatern i samband med en spexföreställning den 20 oktober 2006. Föreställningen spelas för att samla in
pengar till en satsning på barn och ungdomar i Kaliningrad. Intäkterna från
föreställningen går oavkortat till projektet.
Då kulturnämnden inte har pengar i budgeten till denna typ av verksamhet
föreslår arbetsutskottet att kulturnämnden avslår ansökan.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan om befrielse från hyresavgiften.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________

23 maj 2006
Blekinge Cancerförening Kungsljuset
Konserthusteatern

7

2006.49.805

§ 35
Ansökan om bidrag för att hyra Konserthusteatern från Blekinge
Cancerförening Kungsljuset
Blekinge Cancerförening Kungsljuset har den 4 maj 2006 inkommit med en
ansökan om bidrag för att hyra Konserthusteatern. Föreningen firar i år
10-årsjubileum och önskar hyra Konserthusteatern för en välgörenhetssoaré
till stöd för cancersjuka i Blekinge.
Då kulturnämnden inte har pengar i budgeten till denna typ av verksamhet
föreslår arbetsutskottet att kulturnämnden avslår ansökan.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan om befrielse från hyresavgiften.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_______

23 maj 2006

8

2006.56.046

§ 36
Årsredovisning för K Strängs Minnesfond
Ärendet utgår från dagordningen för kontroll av beloppet i skrivningen och tas
upp på nästa sammanträde.
________

23 maj 2006
Kommunledningsförvaltningen

9

2005.92.041

§ 37
Delårsbokslut med budgetuppföljning april 2006
Ekonom Ingela Svensson informerar om delårsbokslut med budgetuppföljning april
2006. Kulturnämndens verksamhet totalt beräknas inte uppvisa någon avvikelse
från budget 2006. Resultatet per den 30 april 2006 uppgår till -39 tkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, +444 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 90 tkr.
Kulturchef Ivar Wenster informerar om personalbokslut samt om sjukfrånvaron i
förvaltningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljningsrapport per den 30 april 2006
med helårsprognos, samt
att ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram ett åtgärdsprogram för att uppnå
nollresultat.
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_________

23 maj 2006

10

2005.92.041

§ 38
Investeringsbudget
Kulturnämndens investeringsram för 2006 uppgår till 500.000 kronor.
Enligt kulturförvaltningens förslag innehålls 150.000 kronor i avvaktan på att
lokalfrågan för konsthallen löses. I avvaktan på detta tilldelas Båtsmanskasernen inte heller några investeringsmedel. I de medel som kulturlokalerna
tilldelas ingår 50.000 kronor avseende Sparresalen som inte utnyttjades 2005.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förslag till investeringsbudget.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

23 maj 2006

11

2006.57.005

§ 39
IT-plan 2006
Kulturförvaltningen har arbetat fram ett förslag till IT-plan 2006 för
förvaltningen. IT-planen innehåller förvaltningens nuläge, beskrivning av
verksamhetssystem, pågående utvecklingsprojekt, planerad utveckling i två
steg samt utbildningsbehov.
Karlskrona kommun håller på att ta fram ett dokument om kommunens
IT-visionen. När IT-visionen är antagen revideras kulturförvaltningens
IT-plan.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden
att godkänna IT-plan 2006 för kulturförvaltningen.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

23 maj 2006
Kommunledningsförvaltningen

12

2005.141.026

§ 40
Jämställdhetsplan
Jämställdhetslagen (1991:433) har till ändamål att främja kvinnors och mäns
lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt
utvecklings-möjligheter i arbetslivet. Lagen siktar till att förbättra främst
kvinnors villkor i arbetslivet.
”Kvinnor och män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.”
I Karlskrona kommun finns ett övergripande jämställdhetsprogram som
statuerar att förvaltningschefen är ansvarig för verkställighet av programmet
inom sitt respektive verksamhetsområde.
Vidare ska varje förvaltning eller bolag ha minst ett jämställdhetsombud. Inom
kulturförvaltningen är det Fredrik Lundgren som under 2006-2007
tillsammans med alla medarbetare driver jämställdhetsfrågorna framåt.
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till jämställdhetspolicy för
kulturförvaltningen 2006-2007.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa förslag till jämställdhetsplan för 2006-2007 för
kulturförvaltningen.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_________

23 maj 2006

§ 41
Information om plusjobb
Förvaltningschef Ivar Wenster redovisar vilka arbetsplatser inom
förvaltningen som har fått plusjobbare och vad de har för sysselsättning.
Informationen tas till dagens protokoll.
________

13

23 maj 2006

14

§ 42
Delegationsärenden
Ärende

Delegat

Detaljplan för Kronärtskockan 4, Lyckeby, Karlskrona
kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för fastigheten Karlskrona 5.53, Krutvikens
Gästgivaregård m fl

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Karlskrona 2:1, Skeppsbrokajen,
Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Beslut på ansökan om kultyrbidrag, Östra Blekinge
Hembygdsförening

Ivar Wenster

Svar på remiss från utbildnings- och kulturdepartementet;
Försvar i förvar.
_________

Ivar Wenster

23 maj 2006
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§ 43
Anmälningsärenden
KF § 22 Kommunala val
KF § 26 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut år 2005 för
Karlskrona kommunkoncern
KS § 70 Taxor för kommunarkivets tjänster
KS § 77 Yttrande över Strategi- och inriktningsdokument samt HandlingsOch åtgärdsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona
Riksantikvarieämbetet: Ändring av statliga byggnadsminnet Finska Kyrkan,
Karlskrona 2:29
Riksantikvarieämbetet: Ändring av statligt byggnadsminne, Karlskrona
Örlogshamn K 0018, By 564 Bastion Aurora med
Gamla sjukhuset. Karlskrona, Blekinge län
Information om förändringar i talboksverksamheten.
_________

23 maj 2006

16

§ 44
Övrigt
Betänkande från Orkesterutredningen
Kulturchef Ivar Wenster informerar om utredning om de professionella
orkestrarnas situation i landet, SOU 2006:34.
Ordföranden föreslår att sammanställning från häftet på 3 sidor ska skickas ut.
Nytt bibliotek
Klartecken att inleda en förstudie om var nya biblioteket ska ligga och vad
byggnaden ska innehålla, har lämnats av kommunstyrelsens arbetsutskott till
förvaltningen.
Till hösten ska politiker och tjänstemän vara klara med förslag.
Öppna sinnet
Ordföranden föreslår att en grupp bildas för att utvärdera Öppna Sinnet.
Förslag på vilka som ska ingå i gruppen ska lämnas på arbetsutskottets
sammanträde den 12 juni, tre personer från s, v och mp-gruppen och två
från alliansen ska ingå.
Arbetsutskottet får delegation att ta beslut på gruppens sammansättning.
Information
Karin Karlsson(s) informerar från lokala handikapprådets sammanträde den 16
maj 2006.
Bibliotekets öppettider
Bibliotekschef Inger Persson delar ut information om bibliotekens öppettider i
sommar och framför en hälsning från nya skolbiblioteket på Jändelskolan.
__________

23 maj 2006

17

§ 43
Biblioteksplan - gruppdiskussion
Bibliotekschef Inger Persson inleder med information om arbetet med
biblioteksplanen samt presenterar de frågeställningar som nämndens
ledamöter ska diskutera i grupper.
Nämndens ledamöter delas in i grupper för att diskutera. Anteckningar från
tidigare gruppdiskussioner om biblioteksplanen delas ut.
Varje grupp redovisar vad man kommit fram till under diskussionen.
_______

29 augusti 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 augusti 2006
§ 46

Presentation – Eva Wernersson, bitr bibliotekschef

§ 47

Betänkandet Tänka framåt, men göra det nu - remiss

§ 48

Betänkandet Plats på scen - remiss

§ 49

Budgetuppföljning juli 2006

§ 50

Budget 2007

§ 51

K Strängs Minnesfond

§ 52

Delegationsärende

§ 53

Anmälningsärende

§ 54

Övrigt

1

29 augusti 2006
Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 29 augusti 2006 klockan 13.30 – 14.30
Beslutande ordförande
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

Ivar Wenster, förvaltningschef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Helen Nilsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
måndagen den 11 september 2006 kl. 11.00
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Helen Nilsson

2

29 augusti 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 11 september 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

29 augusti 2006

4

§ 46
Presentation
Eva Wernersson, biträdande bibliotekschef presenterar sig.
Eva Wernersson informerar om projektet ”Världens bästa väska”.
Ett projekt riktat till förskolebarn. Kulturförvaltningen har fått 60.000 kronor
från Kulturrådet för projektet.
Eva ansvarar även för att ta fram en mediaplan för biblioteken.
___________

29 augusti 2006
Utbildnings- och
kulturdepartementet
Kommunledningsförvaltningen

5

2006.73.862

§ 46
Betänkande Tänka framåt, men göra det nu (SOU 2006:45)
Kulturnämnden har den 27 juni 2006 fått en remiss från Utbildningsoch kulturdepartementet angåendet betänkandet Tänka framåt, men göra det
nu (SOU 2006:45).
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att delegera till kulturförvaltningens tjänstemän att lämna ett remissvar.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________

29 augusti 2006
Utbildnings- och
Kulturdepartementet
Kommunledningsförvaltningen

6

2006.71.800

§ 47
Betänkande Plats på scen (SOU 2006:42)
Kulturnämnden har den 20 juni 2006 fått en remiss från Utbildningsoch kulturdepartementet angåendet betänkandet Plats på scen (SOU 2006:42).
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att delegera till kulturförvaltningens tjänstemän att lämna ett remissvar.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________

29 augusti 2006
Kommunledningsförvaltningen
Konserthusteatern

7

2005.92.041

§ 48
Budgetuppföljning juli 2006
Den prognos om ett nollresultat för året som lämnats i tidigare uppföljningar
kvarstår.
För flera av verksamheterna finns frågetecken för intäkterna. Det gäller
biblioteken där de höjda kravavgifterna inte resulterat i högre intäkter utan
istället att låntagarna lämnar igen böckerna i tid. Det gäller också Kulturskolan
där främst övriga intäkter släpar efter. För Kulturlokaler har uthyrningen varit
god under vintern och våren men risk finns ändå för ett underskott på denna
verksamhet.
På biblioteken har det även i år anställts semestervikarier för att ge personalen
möjlighet till sammanhängande sommarsemester. Antagandet har gjorts att
dessa ska rymmas inom budget. De mindre filialerna har också haft stängt
under juli månad. Dessutom har det anställts en ny biträdande bibliotekschef
och det har skett en viss bredvidgång tillsammans med den tidigare.
Båtsmanskasernen har efter beslut av Länsstyrelsen plockat ner 60 % av de
nya innerväggarna. En nedskrivning av värdet har gjorts i motsvarande grad.
Enheten har också fortsatta extrakostnader för en långtidssjukskriven
medarbetare. Risk finns därför för ett underskott. Det beräknas också bli ett
underskott för sommarens utställning med Lars Tunbjörks bilder.
Restriktivitet mot längre resor och utbildningar har införts och inga nya
projekt startas upp under hösten.
Kulturnämnden diskuterar om nya taxor för Konserthusteatern och
Sparresalen. Ett nytt förslag bör tas fram.
En noggrann genomgång av ekonomin kommer att göras på
septembersammanträdet då delårsbokslutet för augusti 2006 presenteras.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag gällande hyra
i kulturlokaler, samt
att i övrigt godkänna budgetuppföljningen för juli 2006.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
__________

29 augusti 2006
Kommunfullmäktige

8

2006.59.041

§ 49
Budget 2007
Kulturnämnden antog under 2005 nya mål för mandatperioden. Prioriterade
områden för 2007 kommer att vara:
• Att särskilt lyfta fram folkbiblioteksutvecklingen och planerna på ett nytt
stadsbibliotek.
• Att i anslutning till regeringens ungkulturår uppmärksamma och stärka
barn- och ungdomskulturen i Karlskrona.
• Att få kulturnämndens budget i balans avseende intäkter och intäktskrav.
Förvaltningschef Ivar Wenster samt ekonom Ingela Svensson redogör för
kulturförvaltningens förslag till budget för år 2007 samt planer för åren 20082009.
Stiftelsen Blekinge museum har inkommit med särskilt äskande angående
anslaget 2007. Denna ansökan föreslås behandlas i särskild ordning utanför
Kulturnämndens budget.
Förslag till att påbörja mätningar för verksamhetsmål inom kulturnämndens
ansvarsområde
För att kunna genomföra mätbara mål och riktlinjer för kulturnämnden
påbörjas under 2007 mätningar av attityder över kulturnämndens verksamhet.
Syftet med mätningarna och uppföljningsbara mål är att uppnå högre
kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet. Utöver dessa undersökningar
påbörjas under 2007 nyckeltalsjämförelser inom 3KHV nätverket.
För kulturnämnden föreslås två delområden inom nämndens ansvarsområde.
1. Filialbiblioteken i Karlskrona kommun.
2. Kulturskolans basverksamhet.
Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2007 och
planer för åren 2008-2009 föreslår kulturnämnden kommunfullmäktige
besluta
1. att godkänna kulturnämndens begäran att under 2007 få avvakta med att
avsätta 1% av nämndens nettokostnader till en ökad säkerhetsmarginal
och för att öka handlingsutrymmet,
2. att fastställa kulturnämndens investeringsbudget för 2007 till 450 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,

29 augusti 2006
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3. att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under året
2007 med 300 tkr för att stärka barn- och ungdomskulturen,
4. att godkänna kulturnämndens begäran om utökad budgetram under åren
2007-2009 med 100 tkr för en särskild satsning på skolbio.
Med anledning av kulturförvaltningen förslag till budget för år 2007 samt
planer för åren 2008-2009 föreslår kulturnämnden för egen del besluta
5.

att godkänna förslaget med måluppfyllelse, samt

6.

att godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2007 samt planer
för åren 2008-2009.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_______

29 augusti 2006

10

2006.56.046

§ 50
Strängs Minnesfond
Ärendet utgick från dagordningen på kulturnämndens sammanträde i maj 2006
för kontroll av utbetalt belopp.
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.
Stipendiater 2005 var Åsa Tornborg, viola samt Thomas Lovén, klarinett.
Dessa båda stipendiater visade prov på ett moget, väl utvecklat musicerande.
God intonation, musikalitet och uttrycksfullt spel utmärkte båda två.
Stipendiesumman var 15.000 kronor per person.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att godkänna årsredovisningen för 2005 för K Strängs Minnesfond
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
________

29 augusti 2006
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§ 51
Delegationsärenden
Ärende

Delegat

Detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av
Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av
Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Mursleven 6 m fl, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl, Torskors
industriområde, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Aspö 6:54, Drottningskär, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för Torstäva 5:36 m fl, Trummenäs,
Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Förslag om nya avgifter för Kulturskolan fr o m ht 2006
Lundgren

Fredrik

Ändrade öppettider på Kungsmarkens bibliotek

Inger Persson

AU-beslut: Vägnamn på Skavkulla

KN:s AU

AU-beslut: Namnsättning av kvarter i Bastasjö

KN:s AU

AU-beslut: Namngivning av väg vid det nya seniorboendet i Jämjö
____________

KN:s AU

29 augusti 2006
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§ 52
Anmälningsärenden
KF-beslut § 53

Budget- och verksamhetsuppföljning i februari 2006

KF-beslut § 60

Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2006

KS-beslut § 117 Yttrande till utbildnings- och kulturdepartementet över
Försvar i förvar – En utredning om det kalla krigets
kulturarv och Sveriges gömda museer
KS-beslut § 119 Förslag till förstudie av nytt stadsbibliotek i Karlskrona
kommun
KS-beslut § 129 Uppföljning av Volontärbyrån
KS-beslut § 138 Kommunala val – Styrgrupp för förstudie av nytt
stadsbibliotek
KF-beslut § 79

Inkomna motioner och medborgarförslag

KF-beslut § 80

Revisionsberättelse år 2005 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.

KF-beslut § 81

Årsredovisning år 2005 för Karlskrona kommun

KF-beslut § 101 Delårsbokslut för Karlskrona kommun,
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den
30 april 2006
KF-beslut § 102

Ombudgetering år 2006 samt direktiv för treårsbudget 20072009

Länsstyrelsen Blekinge län; Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring av
gamla Straffgården på fastigheten Karlskrona
4:20, Karlskrona kommun
___________

29 augusti 2006

§ 53
Övrigt
”Sprungen ur boken”
Den 24 november invigs Stadbudskårens projekt 2005-2006 ”Sprungen ur
boken”. En skulptur av Ralf Borselius föreställande Nils Holgersson.
__________
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26 september 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 september 2006
§ 55

Ändring av dagordningen

§ 56

Öppna Sinnet 2006 samt 2007

§ 57

Ansökan om status som ideell kulturförening från Astma- och allergiföreningen

§ 58

Delårsbokslut/tertialbokslut personal

§ 59

Kulturlokaler

§ 60

Sammanträdestider 2007

§ 61

Bildkonstplan 2006-2010

§ 62

Delegationsärende

§ 63

Anmälningsärende

§ 64

Övrigt

1

26 september 2006
Plats och tid Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 26 september 2006 klockan 13.30 – 15.00
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Lund (c)
fr o m § 57
Ulf Hansson (v)
Sophia Ljungberg (m)
§ 55 - § 56
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Anders Persson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 3 oktober 2006 kl. 10.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Anders Persson

2

26 september 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 oktober 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

26 september 2006

§ 55
Ändring av dagordningen
Förvaltningschef Ivar Wenster föreslår att kulturnämnden börjar sammanträdet
med ärendet Öppna Sinnet 2006 samt 2007. Annika Eklund, chef för
allmänkultur som redovisar Öppna Sinnet 2006 har sedan möte på annat håll.
Kulturnämnden beslutar att ändra dagordningen.
___________

4

26 september 2006
2005.154.805

§ 56
Öppna Sinnet 2006 samt 2007
Annika Eklund, chef för allmänkultur, redovisar de olika projekten som fått
bidrag från Öppna Sinnet 2006. Samtliga har varit publiksuccéer. Väl
förvaltade medel med bra engagemang.
Ordförande tackar för redovisningen.
Öppna Sinnet har pågått i tre år och det är dags för en utvärdering.
En utvärderingsgruppen tillsätts som består av ledamöter från kulturnämnden
samt tjänstemän från kulturförvaltningen.
Jan Lennartsson och Ulf Lund representerar Alliansen och Birgitta Törnqvist
och Ulf Hansson är representanter från s-gruppen.
Utvärderingsgruppen träffas på Båtsmanskasernen den 9 oktober.
Kulturnämnden godkänner redovisningen och valda representanter för
nämnden.
_________
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26 september 2006
Astma- och allergiföreningen
Konserthusteatern
Akten

2006.83.805

§ 57
Ansökan om status som ideell kulturförening från Astma- och
allergiföreningen
Astma- och allergiföreningen har den 18 augusti 2006 inkommit med ansökan
om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler
som finns för Konserthusteatern och Sparresalen.
Med motiveringen att Astma- och allergiföreningen inte är någon ideell
kulturförening förslås att ansökan avslås.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar
kulturnämnden
att avslå ansökan.
__________
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26 september 2006
Kommunledningsförvaltningen

2005.92.805

§ 58
Delårsbokslut/tertialbokslut personal
Ekonom Ingela Svensson och kulturchef Ivar Wenster informerar om
delårsbokslut med budgetuppföljning augusti 2006. Kulturnämndens
verksamhet totalt beräknas inte uppvisa någon avvikelse från budget 2006.
Resultatet per den 31 augusti 2006 uppgår emellertid till +739 tkr att jämföra
med budgeterat resultat för samma period, +1 126 tkr. I resultatet ingår
ankomstregistrerat med 95 tkr och ett underskott på plusjobben med 28 tkr.
Under år 2006 har ett antal utgifter tagits i början av året som tynger resultatet.
För att uppnå nollresultat för året så har restriktivitet mot längre resor, timanställningar och utbildningar införts och inga nya projekt startas. För varje
verksamhetsansvarig gäller att minimera underskottet.
Ivar Wenster redovisar tertialbokslutet avseende kulturförvaltningens
personal.
Med personalbokslutets hjälp kan man få viktiga indikationer på sjuktalen i
förvaltningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet och budgetuppföljningsrapporten per den
31 augusti 2006 med helårsprognos, samt
att godkänna personaltertialbokslutet för kulturförvaltningen.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar
kulturnämnden enligt förslaget.
__________
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26 september 2006

2005.92.041

§ 59
Kulturlokaler
Kulturchef Ivar Wenster informerar om åtgärder angående vikande intäkter på
enheten för kulturlokaler i kulturförvaltningen.
Sedan det subventionerade hyressystemet infördes har enheten tidvis haft svårt
att nå upp till sina intäktskrav. Förvaltningen beräknade att kostnaden för
systemet skulle ligga runt 200-250 tkr. Någon särskild kompensation genom
ramjustering i budget fick dock inte enheten.
Justeringar i taxan har gjorts under året.
Beläggning och bokning av konserthusteatern är god under höst och vinter och
motsvarar cirka 60-75%. Delårsbokslutet är inte helt rättvisande då
periodiseringen sker under 12 månader.
Besparingar har redan genomförts avseende minskat tekniskt underhåll och
minimering av städning.
Kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram olika förslag på
åtgärder för att komma till rätta med vikande intäkter på enheten för kulturlokaler i kulturförvaltningen.
Redovisning och beslut på kulturnämndens sammanträde den 23 oktober 2006.
Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet.
___________
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26 september 2006

§ 60
Sammanträdestider 2007
Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för
kulturnämnden samt arbetsutskottet för 2007.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att godkänna sammanträdesplanen för 2007.
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
________

9

26 september 2006
Tekniska förvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Blekinge Museum

2006.91.869

§61
Bildkonstplan 2006-2010
Kulturförvaltningen har tagit fram en bildkonstplan för åren 2006-2010.
Planen bör gå ut på remiss till samhällsbyggnadsförvaltningen, tekniska
förvaltningen samt Blekinge museum. Därefter tar kulturnämnden beslut.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att skicka bildkonstplanen på remiss till berörda förvaltningar och
institutioner.
Efter tillstyrkan av arbetsutskott beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
________
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26 september 2006

§ 62
Delegationsärenden
Ärende

Delegat

Remissvar - Den professionella orkestermusiken
i Sverige (SOU 2006:34)

Ivar Wenster

Remissvar – Betänkande Plats på scen (SOU 2006:42)

Ivar Wenster

Detaljplan för Södra Backe (skola) på Verkö, del av
Verkö 3:1 m fl, Karlskrona kommun

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Karlskrona 5:10 m fl, Vämöstrand,
Karlskrona kommun
____________

Ivar Wenster
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26 september 2006

§ 63
Anmälningsärenden
KS § 142 Svar till revisorerna med anledning av tidigare granskningar
(Budgetprocessen, kommunens miljöstyrning, turistverksamheten,
bisysslor och upphandlingsverksamheten)
KF § 112 Miljöbokslut 2005 för Karlskrona kommun
KF § 120 Program för samarbete mellan kommunerna Karlskrona och Baltijsk
för åren 2006-2010
___________
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26 september 2006

§ 64
Övrigt
Näringslivsdag
Den 6 oktober är det Näringslivsdag i Karlskrona dels i Sparresalen dels i
Sparres gymnastiksal. Kulturförvaltningen deltar både i seminarier och på
mässan.
Inbjudan Sydafrika-projekt
Kulturförvaltningen har fått en inbjudan från utbildningsförvaltningen att delta
i ett Sydafrika-projekt.
Skolteaterfestival
Mats Mårtensson (m) och Yvonne Reinholdsson (kd) vill deltaga på årets
skolteaterfestival Sydost i Ronneby den 17-18 oktober.
Kulturnämnden beslutar att Mats Mårtensson och Yvonne Reinholdsson
besöker skolteaterfestival Sydost 2005 samt att de lämnar rapport från
festivalen på nämndens nästa sammanträde.
Rapport från möte
Jan-Erik Jansson (s) lämnar rapport till kulturnämnden från möte med Varvshistoriska föreningen och Gamla Carlskrona gällande att få besökare till
Lindholmen och Repslagarbanan.
Nils Holgersson 100 år
Stadsbudskåren har tagit fram ett informationsblad om sitt projekt 2005-2006
”Sprungen ur boken”. Bladet delades ut på Bok- och Biblioteksmässan i
Göteborg. Informationsbladet delas ut till nämndens ledamöter.
__________
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24 oktober 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 oktober 2006
§ 65

Budgetuppföljning september 2006

§ 66

Kulturlokaler

§ 67

Öppna Sinnet 2007

§ 68

Inriktningsbeslut konsthall

§ 69

Sammanträdestider november-december 2006

§ 70

Delegationsärende

§ 71

Övrigt

1

24 oktober 2006
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 24 oktober 2006 klockan 13.30 – 14.45
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Lämnat förhinder:

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Lund (c)
Ulf Hansson (v)
Rikard Jönsson (s)
Sophia Ljungberg (m)
Jimmy Petersson (s)
Bengt-Åke Persson (kd)
Per-Axel Persson (v)
Anders Persson (s)
Inger Fölster (fp)
Karin Karlsson (s)
Anna Månsson (m)

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Majli Karlsson (s)

Justeringens plats och tid Kulturförvaltningen, Ö. Hamngatan 7 B
tisdagen den 31 oktober 2006 kl. 11.30
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Majli Karlsson

2

24 oktober 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 oktober 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

24 oktober 2006
Kommunledningsförvaltningen

2005.92.041

§ 65
Budgetuppföljning september 2006
Kulturchef Ivar Wenster samt ekonom Ingela Svensson redogör för
budgetuppföljningen för september 2006.
Den prognos om ett nollresultat för året som lämnats i tidigare uppföljningar kan
inte längre kvarstå. Det finns mycket stor risk för ett underskott på ca 450 tkr
främst på grund av de intäktskrav som ligger på Bibliotek och Kulturskola och på
grund av att intäkterna på Konserthuset inte täcker kostnaderna. Extra kostnader
för rekrytering av ny biträdande bibliotekschef samt för en långtidssjukskriven
medarbetare tynger också resultatet. Ett antal åtgärder föreslås nedan som
beräknas spara ca 200 tkr, dvs. underskottet skulle i så fall stanna på ca 250 tkr.
Förslag till åtgärder för att minimera underskottet för året
1. Restriktivitet mot längre resor, timanställningar och kompetensutveckling har
införts.
2. Skärpt bevakning så att alla intäkter kommer in.
3. Inga nya projekt kommer att startas upp.
4. De anställda uppmanas till semesteruttag.
5. För varje verksamhetsansvarig gäller att minimera underskottet.
6. Inköpsstopp har införts för allt utom det allra mest nödvändiga och media.
7. Nya investeringar ska godkännas av förvaltningsledningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per den 30 september 2006, samt
att beslutade åtgärder enligt ovan kvarstår för att minimera underskottet till
årsbokslutet.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.

___________

4

24 oktober 2006
2005.92.041

§ 66
Kulturlokaler
Kulturchef Ivar Wenster har vid flera tillfällen under året, senast på kulturnämndens septembersammanträde, påtalat situationen med vikande intäkter på
enheten för kulturlokaler i kulturförvaltningen.
Kulturförvaltningen har av kulturnämnden fått i uppdrag att ta fram olika
förslag till åtgärder för att komma till rätta med vikande intäkter på
kulturförvaltningen.
Förvaltningen har tagit fram en skrivelse med förslag. Ordförande föreslår att
inte ta upp förslaget nu utan avvakta med eventuell höjning av taxorna till
senare tillfälle.
Ordförande föreslår bordläggning av ärendet.
Kulturnämnden beslutar
att bordlägga ärendet.
_________

5

24 oktober 2006

§ 67
Öppna Sinnet 2007
Utvärderingsgruppen för Öppna Sinnet har träffats. Man har diskuterat bland
annat marknadsföring och antal ansökningstillfällen.
Många nya projekt har kommit till på grund av Öppna Sinnet, väl använda
pengar. Gruppen ska träffas igen i veckan.
___________

6

24 oktober 2006
2006.94.282

§ 68
Inriktningsbeslut konsthall
Under 2005 sa Blekinge museum upp sitt hyresavtal gällande övre plan på
Båtsmanskasernen, dock uttalades ej någon exakt datum för flytt.
Konsekvensen av denna uppsägning blir att kulturförvaltningen förlorar den
hyresintäkt som är nödvändig för att kunna hyra hela lokalen och bedriva sin
del av verksamheten.
Då det är svårt att finna en lämplig hyresgäst som kan ersätta Blekinge
museum och bedriva verksamhet i den speciella miljö som Båtsmanskasernen
är, har det aktivt sökts andra alternativa lokaler för att bedriva
utställningsverksamhet samt kontorsplatser för de som arbetar på
allmänkulturenheten.
I Konserthusteatern står sedan en tid tillbaks källarlokalen – tidigare baren,
O´Leary´s – ledig.
Allmänkulturenheten anmälde sitt intresse för lokalen som skulle kunna
erbjuda en avsevärt bättre arbetsmiljö gällande både kontorsarbetsplatser samt
utrymme för utställningsarbete och utställningsverksamhet.
Vidare skulle verksamheten vinna på att hamna i ett mer publikt läge samt
skulle det göras samordningsvinster med verksamheten på Konserthusteatern.
Då Hyper Island visade intresse av att bedriva utbildningsverksamhet i
Båtsmanskasernen och att förvärva lokalen från 070101 blev konsekvensen att
allmänkulturenheten och konsthallsverksamheten kan flytta till källarplanet i
Konserthusteatern för uppstart av utställningsverksamhet under vårvintern
2007.
En omfattande renovering kommer att påbörjas snarast i samarbete med
tekniska förvaltningen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

anta ett inriktningsbeslut att flytta konsthallsverksamheten samt
kontorsarbetsplatser för allmänkulturenheten till Konserthusteatern.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
__________
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24 oktober 2006

§ 69
Sammanträdestider november-december 2006
Arbetsutskottets sammanträde den 12 december flyttas till morgonen
kl. 08.00.
Kulturnämndens sammanträde den 19 december börjar kl. 16.30.
Kulturpristagare, kulturstipendiater samt världsarvsstipendiater kommer att
uppmärksammas den 20 eller 21 december. Datum bestäms av kommunfullmäktige eftersom några pristagare får sitt pris eller stipendium på fullmäktiges
sammanträde.
___________
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24 oktober 2006

§ 70
Delegationsärende
Ärende
AU-beslut; Namnsättning på väg i Binga, Jämjö
________

Delegat
KN:s AU

9

24 oktober 2006

§ 71
Övrigt
Möte med Spanargruppen
Som ett led i förstudie nytt stadsbibliotek har kulturförvaltningen inbjudit alla
medborgare i Karlskrona att anmäla sitt intresse att vara med i en spanargrupp.
Gruppen med de intresserade spanarna träffas första gången denna veckan.
Kulturpristagare och världsarvsstipendium
Förvaltningschef Ivar Wenster uppmanar alla att komma med förslag till
kulturpristagare och världsarvsstipendium 2006.
Förstudie nytt stadsbibliotek
Jan Lennartsson (m) efterlyser möte med styrgruppen för förstudie av nytt
stadsbibliotek.
Skolteaterfestival Ronneby
Mats Mårtensson (m) och Yvonne Reinholdsson (kd) representerade nämnden
på årets skolteaterfestival som ägde rum i Ronneby den 17-18 oktober.
Mats och Yvonne lämnar en muntlig redovisning från festivalen.
Ordförande tackar för redovisningen.
________
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21 november 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 21 november 2006
§ 72

Ansökan om status ideell kulturförening från Kvarterskyrkans förening, Lyckeby

§ 73

Delårsbokslut med budgetuppföljning oktober 2006

§ 74

Öppna Sinnet 2007

§ 75

Delegationsärende

§ 76

Anmälningsärende

§ 77

Övrigt – Kulturstipendium 2006 - KONFIDENTIELLT

§ 78

Övrigt – Kulturpris 2006 – KONFIDENTIELLT

§ 79

Övrigt – Världsarvsstipendium 2006 – KONFIDENTIELLT

§ 80

Övrigt

1

21 november 2006
Plats och tid Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 21 november 2006 klockan 13.30 – 14.30
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Lämnat förhinder:

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Lund (c)
fr o m § 73
Ulf Hansson (v)
Anna Månsson (m)
Lars Karlsson (c)
§ 72
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Lars Karlsson (c)
fr o m § 73
Per-Axel Persson (v)
Inger Fölster (fp)

tjänstemän

Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Mats Mårtensson (m)

Justeringens plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
onsdagen den 29 november 2006 kl. 16.15.
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Mats Mårtensson

2

21 november 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 30 november 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

21 november 2006
Kvarterskyrkans förening
Konserthusteatern

2006.102.805

§ 72
Ansökan om status ideell kulturförening från Kvarterskyrkans förening
Kvarterskyrkans förening i Lyckeby har den 26 oktober 2006 inkommit med
ansökan om att bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de
avgiftsregler som finns för Konserthusteatern och Sparresalen.
Med motiveringen att Kvarterskyrkans förening inte är någon ideell
kulturförening föreslås att ansökan avslås.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att avslå ansökan.
___________

4

21 november 2006
Kommunledningsförvaltningen

2005.92.041

§ 73
Delårsbokslut med budgetuppföljning oktober 2006
Ekonom Ingela Svensson redogör för delårsbokslutet och budgetuppföljningen
oktober 2006 för kulturnämnden.
Kulturnämndens verksamhet totalt beräknas uppvisa ett underskott gentemot
budget år 2006. Resultatet per den 31 oktober 2006 uppgår till +906 tkr att
jämföra med budgeterat resultat för samma period, +1 459 t kr. I resultatet
ingår ankomstregistrerat med 190 tkr och ett underskott på plusjobbet med
84 tkr.
Beräkningarna pekar i dagsläget på ett underskott i storleksordningen 500-600
tkr vid årets slut. Ett antal åtgärder beslutades vid oktober månads
nämndssammanträde. Om alla dessa åtgärder ger utslag med full effekt kan
underskottet minskas med cirka 200 tkr och i sådana fall stanna vid 300-400
tkr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut och budgetuppföljning per den 31 oktober 2006
med helårsprognos.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________

5

21 november 2006

§ 74
Öppna Sinnet 2007
Utvärderingsgruppen för Öppna Sinnet har haft ett antal träffar. Man har
bland annat bestämt att satsa på mer marknadsföring och att det blir två
ansökningstillfällen till Öppna Sinnet. Den 18 december är sista nsökningsdatum för beslut i januari 2007 och den 10 april 2007 sista datum för beslut i
maj månad.
Det finns 500.000 kronor för Öppna Sinnet. Dessa pengar ska inte vara låsta
till återkommande aktiviteter.
___________

6

21 november 2006

§ 75
Delegationsärende
Ärende
Detaljplan för del av Vedeby 21:1 m fl. Torskors
industriområde, Karlskrona

Delegat
Ivar Wenster

Detaljplan för Södra Backe (bostäder) på Verkö, del av
Verkö 3:1 m fl, Karlskrona

Ivar Wenster

Skrivelse från Rödeby lokalförening angående konstverk
i Rödeby kommunalhus

Annika Eklund

Vägnamn i Torhamn

KN:s AU

Vägnamn på Verkö

KN:s AU

Nytt vägnamn inom Hörryda by
________

KN:s AU

7

21 november 2006

§ 76
Anmälningsärende
KF § 137 Revidering av energiplan
KF § 138 Trafiksäkerhetspolicy för Karlskrona kommun
KF § 139 Jämställdhetsprogram för Karlskrona kommun år 2007
Tekniska förvaltningen; Försäljning av fastigheten Stumholmen 2.14
(Båtsmanskasernen)
Tekniska förvaltningen; Köpekontrakt
Tekniska förvaltningen; Hyreskontrakt
___________

8

21 november 2006
2006.74.867

§ 77
Övrigt – Kulturstipendium 2006 KONFINDENTIELLT
Kulturnämndens ledamöter får ta del av vilka som sökt kulturstipendium 2006.
Barbro Ingemansson, kulturstrateg, redogör för kulturförvaltningens förslag
till stipendiater.
Fyra utbildnings- och arbetsstipendium föreslås delas ut, tre stycken á
15.000 kronor samt ett på 20.000 kronor.
Utdelningen av stipendierna sker vid en ceremoni i Konserthusets foajé på
kvällen den 21 december.
Kulturnämnden beslutar
att anta förvaltningens förslag till kulturstipendiater 2006
__________

9

21 november 2006

§ 78
Övrigt – Kulturpris 2006 KONFINDENTIELLT
Kulturnämndens ledamöter får ta de av vilka som nominerats till
kulturpristagare 2006.
Utdelning av kulturpriset, 20.000 kronor, ser vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 21 december 2006.
Kulturnämnden beslutar
att anta förslagen nominering till kulturpristagare 2006.
_____________

10

21 november 2006

§ 79
Övrigt – Världsarvsstipenium KONFINDENTIELLT
Kulturstrateg Barbro Ingemansson föredrar ansökningarna som kommit in till
världsarvsstipendium 2006 och framför förvaltningens två förslag till
nomineringar.
Kulturnämnden diskuterar och föreslår i enlighet med förvaltningens förslag
angående kandidat nummer 1 men föreslår annat namn på kandidat nummer 2.
Propositionsordning
Ordförande ställer förvaltningens förslag mot kulturnämndens förslag och
finner att kulturnämndens förslag som antaget.
Kulturnämnden beslutar enligt eget förslag.
_________
Jan-Erik Jansson (s) deltar ej i handläggningen av detta ärende.

11

21 november 2006

§ 80
Övrigt
Nils Holgersson 100 år
Den 24 november 2006 är det på dagen 100 år efter utgivningen av Selma
Lagerlöfs "Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige". Detta firas i
Karlskrona på många olika sätt. Det har anordnats Akka-verkstad på
Båtsmanskasernen och den 24 november är det sopplunch med Nils
Holgersson tema, jubileumsföreställning och offentlig invigning av Ralf
Borselius skulptur ”Sprungen ur boken” som har donerats av Stadsbudskåren
till Amiralitetsförsamlingen. Under helgen den 25-26 november kan man få se
ett orginalbrev på Marinmuseum, skrivet av Selma Lagerlöf. Det blir också
dramatiserad stadsvandring och Akka-försäljning med mera.
Sydafrika
I anslutning till gymnasieskolornas samarbete med Sydafrika utökas nu
projektet med kulturförvaltningen och socialförvaltningen. Ivar Wenster och
Annika Eklund åker under nästa vecka till Pretoria för en start av projektet.
Syftet är att jämföra hur kommunala institutioner kan vara en motkraft mot
social utslagning och drogmissbruk bland unga människor. Särskild betoning
kommer att läggas på ungdomars självkänsla och det egna kulturella
skapandet. Under våren kommer en delegation från Sydafrika på ett
motsvarande besök. Projektet finansieras av SALA-IDA.
Vernissage
Susanne Siverland har haft vernissage på sin smyckesutställning på
Båtsmanskasernen. Susanne är en internationell konstnär som är född och
uppvuxen i Karlskrona. Utställningen som är den sista på Båtsmanskasernen
varar till och med den 13 december.
Styrgruppsmöte
Den 29 november är det sista styrmötet med gruppen för förstudie nytt
stadsbibliotek. Jan Lennartsson (m) poängterar att det är viktigt att den nya
styr/projektgruppen är den samma hela projekttiden ut.
Kulturnämndens sammanträde i december
Arbetsutskottet sammanträder den 12 december kl. 08.00 i Enigheten i
kommunhuset Ruthensparre.
Kulturnämndens sammanträde är den 19 december kl. 16.30 på Carlscrona
Läsesällskaps Bibliothek. Efter avslutat sammanträde är det
avslutningsmiddag på Sjöofficersmässen.
På kvällen den 21 december är det stipendieutdelning i Konserthusteaterns
foajé.
_____________
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19 december 2006

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 december 2006
§ 81

Kontantkassa

§ 82

Budgetuppföljning november 2006

§ 83

Internbudget 2007

§ 84

Världsarvsstipendium 2006

§ 85

Delegationsärende

§ 86

Anmälningsärende

§ 87

Övrigt

§ 88

Tack

1

19 december 2006
Plats och tid Carlscrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 19 december 2006 klockan 16.30-17.30
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Närvarande ersättare

Birgitta Törnqvist (s)
Jan Lennartsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Helén Nilsson (s)
Anders Persson (s)
Majli Karlsson (s)
Mats Mårtensson (m)
Inger Fölster (fp)
Yvonne Reinholdsson (kd)
Ulf Lundh (c)
Ulf Hansson (v)
Karin Karlsson (s)
Rikard Jönsson (s)
Jimmy Petersson (s)
Anna Månsson (m)
Sophia Ljungberg (m)
Bengt-Åke Persson (kd)
Lars Karlsson (c)
Per-Axel Persson (v) fr o m 16.45

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Lundh (c)

Justeringens plats och tid Kommunhus Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 27 december 2006 kl. 11.00.
Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Eva Karlsson
Ordförande …………………………………….
Birgitta Törnqvist
Justerande

……………………………………..
Ulf Lundh

2

19 december 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 december 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

19 december 2006
2006.124.040

§ 81
Kontantkassa
Kulturchef Ivar Wenster redogör för kulturförvaltningens hantering av
kontantkassor.
Det förekommer två typer av kontaktkassor, handkassa och intäktskassa.
Från 2007 kommer det inte att finnas några handkassor inom förvaltningen.
Istället kommer antalet rekvisitionsblock att utökas, från tre till nio stycken.
Intäktskassorna kommer att finnas kvar. Det står inskrivet i attestreglementet
hur dessa ska skötas.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna kulturförvaltningens hantering av kontantkassor.
___________

4

19 december 2006
Kommunledningsförvaltningen

2005.92.041

§ 82
Budgetuppföljning november 2006
Förvaltningschef Ivar Wenster redogör för budgetuppföljningen november
2006 för kulturnämnden.
Kulturnämndens verksamhet riskerar att visa en negativ avvikelse för år 2006 i
storleksordningen drygt en halv miljon kronor. Detta främst beroende på
svårigheterna att uppnå intäktskraven på kulturskolan, bibliotek och
kulturlokaler samt på extrakostnader på Båtsmanskasernen under året. På
kulturlokaler finns dessutom svårigheten att intäkterna för de ideella
föreningarna inte täcker kostnaderna.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljning per den 30 november 2006.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
_________

5

19 december 2006
2006.

§ 83
Internbudget 2007
Kommunfullmäktige fattar beslut om budgeten den 20-21 december 2006.
Kulturnämnden har inget arbetsutskott i januari. Därför föreslår
kulturförvaltningen att beslut om internbudget 2007 skjuts till
februarisammanträdet.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att beslut om internbudget 2007 skjuts till februarisammanträdet 2007.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt
förslaget.
___________
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19 december 2006

§ 84
Världsarvsstipendium 2006
Kulturnämnden beslutade på sammanträdet den 21 november om två
världsarvsstipendiater 2006. Då förutsättningarna ändrats sedan beslutet ändrar
kulturnämnden antalet stipendiater från två till en.
Kulturnämnden beslutar
att det delas ut ett världsarvsstipendiat 2006, á 10.000 kronor.
_________
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19 december 2006

§ 85
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Anslagsäskande gällande insatser för kommunplac. flyktingar

Inger Persson

Brev till valnämnden

Inger Persson

Beslut ändrade öppettider på bibliotek
________

Inger Persson

8

19 december 2006

§ 86
Anmälningsärende
KF § 154 Delårsbokslut per den 31 augusti 2006 för Karlskrona kommun
Redovisning av kulturaktiviteter Öppna Sinnet 2006, Torhamns sockens norra
byalag.
___________

9

19 december 2006
2006.74.867

§ 87
Övrigt
Öppna Sinnet 2007
Sista ansökningsdag för Öppna Sinnets första ansökningstillfälle var den
18 december. 26 ansökningar har inkommit.
Nils Holgersson 100 år
Barbro Ingemansson, kulturstrateg, berättar om invigningen av Nils
Holgersson-skulpturen. Programmet för invigningen var mycket lyckat och
Amiralitetskyrkan var fullsatt. Det var mycket kringaktiviteter i samband med
invigningen. Allt var mycket välbesökt och uppskattat.
Afrikaresan
Ivar Wenster berättar om besöket i Sydafrika och upplevelserna därifrån.
Ivar Wenster och Annika Eklund representerade kulturförvaltningen. Syftet
med projektet är att jämföra hur kommunala institutioner kan vara en motkraft
mot social utslagning och drogmissbruk bland unga människor. Särskild
betoning kommer att läggas på ungdomars självkänsla och det egna kulturella
skapandet. Under våren kommer en delegation från Sydafrika på ett
motsvarande besök. Projektet finansieras av SALA-IDA.
__________

10

19 december 2006

§ 88
Tack
Ordförande Birgitta Törnqvist framför tack till all personal i
kulturförvaltningen för gott samarbete med kulturnämnden under den gångna
mandatperioden.
Ordförande framför även ett tack till kulturnämnden och önskar alla
en God Jul.
Vice ordförande Jan Lennartsson framför ett tack för gott ledarskap från
nämnden till ordförande och önskar alla en God Jul.
_____________
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30 januari 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 januari 2007
§1

Välkomsthälsning och presentation

§2

Val av kulturnämndens arbetsutskott

§3

Val av representant till Handikapprådet

§4

Val av kommitté till Öppna Sinnet

§5

Information Öppna Sinnet 2007 del 1

§6

Information konstinköp

§7

Allmän information kulturnämnden

§8

Övrigt

1

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

Närvarande ersättare

Anmält förhinder

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

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Sophia Ljungberg (m)

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

……………………………………..
Sophia Ljungberg

2

30 januari 2007

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

3

30 januari 2007

4

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

30 januari 2007
2006.122.102

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

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

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

§3
Val av representant till Handikapprådet
Kulturnämden beslutar
att utse Adam Davidsson (m) som representant i kommunala
handikapprådet.
___________
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30 januari 2007

7

2006.106.805

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

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

30 januari 2007
2006.106.805

§5
Information Öppna Sinnet 2007 del 1
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar kort om Öppna Sinnet.
För att få Öppna Sinnet-pengar ska aktiviteten vara något utöver den dagliga
verksamheten. Den ska berika kulturlivet för Karlskronas medborgare och
turister i alla åldrar. Aktiviteten ska i möjligaste mån utföras under
sommarhalvåret.
Inför Öppna Sinnet 2007 finns två ansökningstillfällen, januari och april. Till
första ansökningstillfället har 27 ansökningar inkommit.
Kulturnämnden har en kommitté som tillsammans med förvaltningens
tjänstemän går igenom inkomna ansökningar.
Beslut tas på delegation av ansvarig tjänsteman på kulturförvaltningen.
Ordförande informerar om vilka som fått bidrag, fått avslag samt vilka som
flyttats över till andra ansökningstillfället.
Information till pressen lämnas den 31 januari.
Kulturnämnden godkänner informationen.
________
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30 januari 2007

9

§6
Information konstinköp
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om Karlskrona kommuns konstinköp
och hur konsten förvaltas. Kulturförvaltningen äger all konst inom Karlskrona
kommun.
Vid nybyggnation ska 1 % av byggnationskostnaden avsättas till konstnärlig
utsmyckning.
Kulturnämnden har till uppgift att vara rådgivande vid dessa tillfällen. Detta görs
av kulturnämnden vald kommitté.
Frågan om donationer till förvaltningen ställs och förvaltningschefen svarar på
frågor kring donationer till Karlskrona kommun.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att rådgivande kommitté väljs för varje aktuellt projekt.
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
___________

30 januari 2007

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

§8
Övrigt
Flygelkommitté
Kort information ges om flygelkommittén och dess arbete.
Mer information på februarisammanträdet.
Barnprogram och kulturkalendarium
Vårens barnprogram delas ut. Kulturkalendarium för februari kommer att
skickas ut till ledamöterna. Förslag på distributionssätt för kulturkalendariet
lämnades.
Tack
Jan-Erik Jansson (s) framför en stort tack till de ansvariga som anordnade
ceremonin i konserthusteatern i samband med utdelningen av 2006 års
kulturstipendium.
_____________
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27 februari 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 februari 2007
§9

Föreningsbidragen 2007

§ 10

Bidrag till studieförbunden 2007

§ 11

Bokslut och verksamhetsberättelse 2006

§ 12

Internbudget 2007

§ 13

Disposition av bankkonto och bankgiron från 1 mars 2007

§ 14

Förslag till reviderad arbetsmiljöplicy

§ 15

Information om kulturnämndens arbetsmiljöansvar

§ 16

Val av ersättare i Handikapprådet

§ 17

Val av kommitté gällande konstnärlig utsmyckning i rondell i Vedeby

§ 18

Information styrgruppen nytt stadsbibliotek

§ 19

Investeringsbeslut för planering av nytt stadsbibliotek

§ 20

Information om biblioteksverksamheten

§ 21

Delegationsärende

§ 22

Anmälningsärende

§ 23

Övrigt

1

27 februari 2007
Plats och tid Stadsbiblioteket, Stortorget 15-17, Hörsalen, Karlskrona
tisdagen den 27 februari 2007 klockan 13.30 – 16.50
Beslutande ordförande
v ordf
ledamöter

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Anmält förhinder

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

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Nicole Carlbäck (fp)

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

……………………………………..
Nicole Carlbäck

2

27 februari 2007

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

3

27 februari 2007

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

År 2006

År 2007

Blekinge museum

3 120 000

3 053 000

Marinens Musikkår

1 204 000

1 134 000

Karlskrona Riksteaterförening

310 000

310 000

Lyckå Kammarmusikfestival

140 000

100 000

0

100 000

Jazz i Karlskrona

60 000

70 000

Karlskrona konstförening

20 000

20 000

Filmstudion

15 000

15 000

Visans Vänner

15 000

15 000

8 000

5 000

120 000

120 000

8 000

8 000

Nöjesklubben QL

25 000

25 000

Älmtamåla skolrotes intresseförening

30 000

30 000

Chamber Music festival

Kulturföreningen Leonardi da Vinci
Karlskrona Symfoniorkester
Rediviva

Total summa

4 922 000

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

2006.105.805

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

2007.19.042

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

2006.59.041

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

2007.23.040

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

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

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

2007.5.026

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

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

2007.122.102

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

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

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

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
_____________
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27 februari 2007

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

2007.16.008

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

§ 20
Information om biblioteksverksamheten
Bibliotekschef Inger Persson och biträdande bibliotekschef Eva Wernersson
informerar om biblioteksverksamheten.
Rundvandringen på stadsbiblioteket flyttas till ett annat tillfälle.
Ordförande tackar för informationen.
_____________
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27 februari 2007

§ 21
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Tillfällig ändring av öppettider i Rödeby bibliotek

Inger Persson

Överlåtelse av mobil scen

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

_____________
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27 februari 2007

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

Förutsättningar för att investeringstillstånd skall kunna prövas av
kommunstyrelsen

KS § 12

Förslag till internationell handlingsplan för Karlskrona kommun

KS § 13

Projekteringstillstånd för anpassning av lokaler i Konserthuset till
konsthall

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

17

27 februari 2007

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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 mars 2007
§ 24

Budgetuppföljning 2007 samt åtgärdsprogram

§ 25

Nya lokaler på Rosenholm för Blekinge museum

§ 26

Motion gällande allergiframkallande växter

§ 27

Motion om att inrätta akvarium i Vattenborgen

§ 28

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

§ 29

Information om Sunna Brass

§ 30

Information om kulturskolan

§ 31

Delegationsärende

§ 32

Anmälningsärende

§ 33

Övrigt

1

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

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare

Anmält förhinder

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

tjänstemän

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

inbjuden

Anders Björngreen, Sunna Brass § 29

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Jimmy Petersson (s)

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

……………………………………..
Jimmy Petersson

2

27 mars 2007

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

3

27 mars 2007

4

2006.59.041
Kommunledningsförvaltningen

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

27 mars 2007
Kommunstyrelsen
Blekinge museum

5

2006.80.805

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

27 mars 2007

Samhällsbyggnadsförvaltningen

6

2007.18.420

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

27 mars 2007
Kommunfullmäktige

7

2007.36.870

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

27 mars 2007
Gamla Carlscrona
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsförvaltningen

8

2006.114.843

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

27 mars 2007

9

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

27 mars 2007
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§ 30
Information om Kulturskolan
Fredrik Lundgren, chef för kulturskolan, berättar om verksamheten som bedrivs i
Kulturskolans regi.
I år firar Kulturskolan 10 års-jubileum. Detta firas på många olika sätt mellan den
7-13 maj. Firandet avslutas med en jubileumsföreställning den 13 maj kl. 17.00
i Idrottshallen.
Ordförande tackar för informationen.
Presentationen avslutas med en rundvandring i lokalerna.
__________

27 mars 2007
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§ 31
Delegationsärende
Ärende
AU-beslut: Nytt gatunamn i Lyckeby

Delegat
KN:s AU

AU-beslut: Vägnamn på Sturkö

KN:s AU

AU-beslut: Vägnamn på Aspö

KN:s AU

AU-beslut: Nya vägnamn på Sturkö

KN:s AU

AU-beslut: Kvartersnamn samt vägnamn på Vämö

KN:s AU

AU-beslut: Bidrag till nyårsrevy 2007

KN:s AU

Beslut – Inget inköp av gobeläng från Lars Gynning

Annika Eklund

Beslut – Fastställande av läsårstider 2007/2008 Kulturskolan

Fredrik Lundgren

Beslut – Nya lönekriterier, Kulturskolan

Fredrik Lundgren

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

Ivar Wenster

27 mars 2007
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§ 32
Anmälningsärende
KF § 9

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

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

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

24 april 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 april 2007
§ 34

Budgetuppföljning mars 2007

§ 35

Investeringsbudget 2007

§ 36

Avskrivning av kundfordringar

§ 37

Årsredovisning 2006 för Kenneth Strängs Minnesfond

§ 38

Medborgarförslag – Ändra Karlskrona kommun till Karlskrona Stad

§ 39

Motion – Utsmyckning av det offentliga rummet

§ 40

Vad kulturförvaltningen har gjort enligt Handikappolitiska programmet 2006

§ 41

Studieförbunden, utredning

§ 42

Ny konsthall, ombyggnad

§ 43

Gallrings- och bevarandeplan för kulturnämnden

§ 44

Skolbiblioteken

§ 45

Information om svensk kulturpolitik under 40 år

§ 46

Delegationsärende

§ 47

Anmälningsärende

§ 48

Övrigt

1

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

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Anmält förhinder

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

tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef

inbjuden

Lena Larsson, bibliotekarie § 40

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Birgitta Törnqvist (s)

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

……………………………………..
Birgitta Törnqvist
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24 april 2007

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

4

2006.59.041

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

24 april 2007
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2006.59.041

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

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

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

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

24 april 2007

6

2007.52.042

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

127 254 kronor
11 258 kronor

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

24 april 2007
Kommunledningsförvaltningen

7

2007.53.046

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

24 april 2007
Kommunfullmäktige

8

2006.128.109

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

24 april 2007
Kommunfullmäktige

9

2007.49.866

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

24 april 2007
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2007.56.889

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

24 april 2007
2007.55.800

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

§ 42
Ny konsthall, ombyggnad
Kulturnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till kulturnämndens sammanträdet i maj 2007.
_____________
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24 april 2007
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2007.54.004

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

24 april 2007

§ 44
Skolbiblioteken
Kulturnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till kulturnämndens sammanträdet i maj 2007.
__________

14

24 april 2007
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§ 45
Information om svensk kulturpolitik under 40 år
Förvaltningschef Ivar Wenster berättar om utvecklingen i svensk kulturpolitik
från 1960-talet fram tills idag.
Inriktningsdirektiven för svensk kulturpolitik håller nu på att skrivs om.
Ordförande tackar för informationen.
____________

24 april 2007
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§ 46
Delegationsärende
Ärende

Delegat

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

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

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

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

Delårsbokslut april 2007 samt delårsbokslut personal

§ 50

Medborgarförslag – utlysa en arkitekturtävling för nybyggnation av nytt stadsbiblioetk

§ 51

Motion angående biljettkiosken i Vämöparken

§ 52

Bidragsansökan från SISU Idrottsutbildarna

§ 53

Ny konsthall – ombyggnad

§ 54

Skolbiblioteken

§ 55

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

§ 56

Avgifter Kulturskolan

§ 57

Delegationsärende

§ 58

Anmälningsärende

§ 59

Övrigt

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

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Anmält förhinder

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

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Lundh (c)

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

……………………………………..
Ulf Lundh

2

29 maj 2007

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

3

29 maj 2007
Kommunledningsförvaltningen

4

2006.59.041

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

29 maj 2007

5

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

29 maj 2007
Kommunfullmäktige

6

2007.60.880

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

29 maj 2007
Kommunfullmäktige

7

2007.61.870

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

29 maj 2007
SISU Idrottsutbildarna

8

2007.47.805

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

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

29 maj 2007

§ 54
Skolbiblioteken
Ärendet bordlägges.
___________

10

29 maj 2007
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2007.63.805

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

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

29 maj 2007
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2007.

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

29 maj 2007
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§ 57
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Beslut om bidrag januari-mars

Annika Eklund

Nya avgifter för Kulturskolan

Fredrik Lundgren

Öppna Sinnet, omgång 2
_____________

Annika Eklund

29 maj 2007

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

§ 36 Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2006

KS-beslut
§ 81 Resultatförbättrande utvecklingsprogram
_____________

15

29 maj 2007
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§ 59
Övrigt
Inställt sammanträde
Kulturnämndens sammanträde i juni är inställt på grund av för få ärenden.
Inbjudan till seminarium
Ordföranden inbjuder kulturnämndens ledamöter att delta på halvdagsseminariet
om vägen till det nya biblioteket den 4 juni.
Information om nytt Stadsbibliotek
Ordförande informerar om att på styrgruppens sammanträde den 1 juni kommer
Fojabs lokaliseringsstudie presenteras.
Efter den 15 juni kommer en utställning upp på de fem aktuella platserna för nytt
stadsbibliotek.
Resa för kulturnämnden
Frågan om resa för kulturnämnden ställdes.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att det planeras för en arbetsresa/
studiebesök under hösten. Där ska man bland annat arbeta med nämndens mål.
Vämöparken
Ulf Hansson (v) framför synpunkter på att flera byggnader i Vämöparken är i
dåligt skick. Han undrar om det finns någon plan på underhåll.
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om att arbetet med upprustning pågår
och ska vara klart till 2010.
En stor del av byggnaderna ägs och drivs av stiftelsen Blekinge museum.
Kommunala Handikapprådet
Adam Davidsson (m) representant från kulturnämnden i kommunala
Handikapprådet rapporterar att Handikapprådet inte hade några synpunkter på
kulturförvaltningens uppföljning av åtgärder som gjorts under 2006.
Sommarhälsningar
Ordförande önskar alla, ledamöter och all personal på kulturförvaltningen, en
trevig sommar och tackar för gott samarbete.
Anders Persson (s) framför en sommarhälsning till ordförande.
__________

28 augusti 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 augusti 2007
§ 60

Budgetuppföljning juli 2007

§ 61

Budget 2008 samt planer för åren 2009-2010

§ 62

Ansökan om verksamhetsbidrag 2008 – Blekinge museum

§ 63

Konsthall – ny presentation av kostnadsförslag

§ 64

Förslag till alkohol- och drogpolicy

§ 65

Ansökan om kommunalt stöd till SISU Idrottsutbildarna

§ 66

Ansökan om status som ideell kulturförening – Pingstförsamlingen

§ 67

Delegationsärende

§ 68

Anmälningsärende

§ 69

Övrigt

1

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

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Anmält förhinder

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

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Anders Persson (s)

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

……………………………………..
Anders Persson

2

28 augusti 2007

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

4

2006.59.041

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

28 augusti 2007

Fortsättning § 60
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att godkänna förvaltningens förslag med tilläggsattsatsen
att uppdra åt kulturförvaltningen att förhandla om försäkringskostnaderna för
utställningar med mera.
Kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
________
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28 augusti 2007
Kommunfullmäktige

6

2007.88.041

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

28 augusti 2007
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Fortsättning § 61
4. att

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

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

28 augusti 2007
Kommunledningsförvaltningen
Blekinge Museum

10

2007.95.805

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

28 augusti 2007
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2006.94.282

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

4
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2007.74.026

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

28 augusti 2007
SISU Idrottsutbildarna
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2007.47.805

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

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

28 augusti 2007
Pingstförsamlingen Karlskrona
Konserthusteatern

2007.97.805

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

Delegat

AU-beslut: Nytt vägnamn på Aspö

KN:s AU

AU-beslut: Nytt vägnamn i Trummenäs

KN:s AU

AU-beslut: Namnsättning av väg på Sturkö

KN:s AU

Beslut om bidrag april-juni 2007

Annika Eklund

AU-beslut: Budgetuppföljning maj 2007

KN:s AU

AU-beslut: Ombyggnad konsthallen

KN:s AU

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

KN:s AU

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

KN:s AU

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

KN:s AU

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

Detaljplan för Ingenjören 4 m fl, Campus Blå Port
_______

Ivar Wenster
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§ 68
Anmälningsärende
KS § 88 Gallringsplan för kommungemensamma handlingar inom
löne- och personaladministrativ verksamhet
KF § 62 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2007
KF § 63 Budget och verksamhetsuppföljning i februari 2007
KF § 75 Revisionsberättelse år 2006 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ.
KF § 76 Årsredovisning för år 2006 Karlskrona kommun
KF § 79 Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy
KF § 82 Förslag till kommunalt konkurrensprogram
KF § 91 Förslag till kommunalt konkurrensprogram
KF § 99 Miljöbokslut 2006
KF § 100 Delårsbokslut för Karlskrona kommun,
Moderbolagskoncernen samt sammanställd redovisning den
30 april 2007
KF § 101 Förslag till direktiv för treårsbudget 2008-2010
KF § 104 Svar på motion om utsmyckning av det offentliga rummet
KF § 105 Svar på medborgarförslag om namnbyte på Karlskrona kommun till
Karlskrona stad
KF § 106 Svar på motion om medborgarkontrakt
Länsstyrelsen Blekinge län – Angående ansökan om byggnadsminnesförklaring
av pressbyråkiosk placerad i Wämöparken, Karlskrona kommun
Länsstyrelsen Blekinge län – Fråga väckt om byggnadsminnesförklaring av
fastigheten Ehnemark 1, Karlskrona kommun
__________

28 augusti 2007
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§ 69
Övrigt
Nytt stadsbibliotek
Ordförande informerar kort om läget kring nytt stadsbibliotek.
Mängder av synpunkter har kommit in från kommunmedborgarna. Styrgruppen
för nytt stadsbibliotek sammanträder den 30 augusti och ska då arbeta genom
synpunkterna som inkommit.
En remiss på samtliga fem förslag kommer att gå ut till samtliga nämnder i slutet
av augusti eller i början av september. Yttrande förväntas komma in under början
på oktober.
Härefter kommer ett par förslag på placering att gallras ut för fortsatt bearbetning.
Nämndsekreterare
Eva Karlsson slutar sin tjänst som nämndsekreterare i kulturnämnden för att börja
en ny tjänst som sekreterare i barn- och ungdomsnämnden.
Eva arbetar kvar på kulturförvaltningen på 75 % i september och 25 % i oktober.
Efterträdare är ännu ej utsedd.
Insändare
Frågor väcks kring en insändare som varit i lokalpressen den 9 augusti 2007 med
rubriken ”Kulturnämnd - bryter mot lagen”.
Ordföranden tar kontakt med kulturchef Ivar Wenster för att diskutera svar på
insändaren.
Diskussionsträff
Kulturnämnden kommer i slutet av oktober att ha en tvådagars träff där man ska
diskutera kulturmål med mera. Förslag på datum, 29-30 oktober och en preliminär
dagordning delas ut. Mer information kommer.
Åke Stridh (s) poängterar vid flera tillfällen vikten av att ha ordentliga mål för
kulturnämndens verksamhet.
Matmässa i Stockholm
Barbro Ingemansson, kulturstrateg, informerar om Smaklust, nordens största
matfestival för småskaligt mathantverk. Mässan gick av stapeln den 24-26 augusti
i Stockholm. De åtta utställarna från Karlskrona som fanns representerade i
Blekinges monter var jättenöjda med sitt deltagande på mässan.
Vedebyrondellen
Adam Davidsson (m) frågar varför det tagit så lång tid att få konstverket på
i Vedebyrondellen på plats.
____________

6 september 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens extra sammanträde den 9 september 2007
§ 70

Budget 2008 samt planer för åren 2009-2010

§ 71

Övrigt

1

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

Tjänstgörande ersättare

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

Närvarande ersättare

Jan-Erik Jansson (s)

Anmält förhinder

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

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

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

……………………………………..
Ulf Hansson

2

6 september 2007

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

3

6 september 2007
Kommunfullmäktige

4

2007.88.041

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

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

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

6 september 2007

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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 september 2007
§ 72

Presentation av ny nämndsekreterare

§ 73

Delårsbokslut med budgetuppföljning augusti 2007

§ 74

Ansökan om verksamhetsbidrag 2008 – Blekinge museum

§ 75

Lokaliseringsutredning för nytt stadsbibliotek - remiss

§ 76

Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010? – motion

§ 77

Ansökan om bidrag avseende hyra av konserthusteatern – Estetiska programmet

§ 78

Sammanträdestider för kulturnämnd och arbetsutskott 2008

§ 79

Information om kulturförvaltningens lokalbehov 2007-2008

§ 80

Delegationsärende

§ 81

Anmälningsärende

§ 82

Avtackning

§ 83

Övrigt

1

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

Tjänstgörande ersättare
Närvarande ersättare
Anmält förhinder

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

tjänstemän

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

sekreterare

Eva Karlsson

Utses att justera

Marcel Abedini (mp)

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

……………………………………..
Marcel Abedini

2

25 september 2007

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

3

25 september 2007

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

4

25 september 2007
Kommunstyrelsen

5

2006.59.041

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

+375 tkr
150 tkr
50 tkr
50 tkr
125 tkr

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

25 september 2007

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

6

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

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

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

25 september 2007
Blekinge Museum
Kommunledningsförvaltningen

2007.95.805

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

9

2007.70.230

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

ställa sig bakom skrivelsen efter överenskomna kompletteringar, samt

att ordförande och vice ordförande undertecknar skrivelsen.
____________

25 september 2007
Kommunfullmäktige

10

2007. 76.860

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

motionen lämnas utan bifall, samt

att

motionen härmed anses besvarad.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
___________

25 september 2007
Törnströmska gymnasiet - Estetiska programmet

11

2007.47.805

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

25 september 2007
2007.97.805

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

25 september 2007

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

Delegat
Ivar Wenster
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25 september 2007
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§ 81
Anmälningsärende
Länsstyrelsen; Avslag av ansökan om byggnadsminnesförklaring av pressbyråkiosk
placerad i Wämöparken på del av fastigheten Karlskrona 5:2,
Karlskrona kommun
____________

25 september 2007

§ 82
Avtackning
Ordförande och övriga ledamöter i nämnden tackar Eva Karlsson för tiden som
sekreterare i Kulturnämnden. Ordförande överlämnar paket och blommor och
önskar lycka till i det nya arbetet som nämndsekreterare i barn- och ungdomsnämnden.
Eva tackar för uppvaktningen.
____________
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25 september 2007

§ 83
Övrigt
Strategimöte
Den 30 oktober har kulturnämnden strategimöte hela dagen, med avbrott för
kulturnämndens sammanträde kl. 13.30.
Under dagen kommer bland annat kulturnämndens verksamhet och mål att
diskuteras.
Inbjudan med tid och plats samt program kommer att skickas ut separat.
Tack
Kulturnämnden har erhållit ett tackkort från Jazzikarlskrona där man framför ett
stort varmt tack för uppvaktningen i samband med föreningens 25års jubileum.
___________
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30 oktober 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 oktober 2007
§ 84

Budgetuppföljning september 2007

§ 85

Ny konsthall

§ 86

Förutsättningar Öppna Sinnet

§ 87

Delegationsärende

§ 88

Anmälningsärende

§ 89

Övrigt

1

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

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

Närvarande ersättare

Lars Karlsson (c)
Jan Erik Jansson (s)

Anmält förhinder

Nicole Carlbäck (fp)
Johanna Larsson (s)

tjänstemän

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

sekreterare

Therese Heiderup

Utses att justera

Ulf Hansson (v)

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

……………………………………..
Ulf Hansson
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30 oktober 2007

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

4

2006.59.041

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

godkänna upprättad budgetuppföljningsrapport per den 30 september 2007
med helårsprognos

att

uppdra åt förvaltningen att minimera underskottet mot 2007 års budget.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
___________

30 oktober 2007
Tekniska förvaltningen
Akten

5

2007.115.282

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

30 oktober 2007
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Kulturförvaltningen beslutar således
att

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

att

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

att skriva kontrakt för nyttjande av lokal på Borgmästaregatan.
___________

30 oktober 2007
Akten

7

2007.114.805

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

Ersättare
Jimmy Petersson (s)
Rickard Jomshof (sd)

Kulturnämnden beslutar
att
att

godkänna arbetsutskottets förslag till förutsättningar för Öppna Sinnet 2008

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

30 oktober 2007

§ 87
Delegationsärende
Ärende

Delegat

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

Ivar Wenster

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

Ivar Wenster

8

30 oktober 2007

9

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

30 oktober 2007

10

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

6 december 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 6 december 2007
§ 90

Budgetuppföljning oktober 2007

§ 91

Ny konsthall – Investeringsbehov av lokal för kultur- och utställningsverksamhet

§ 92

Ny konsthall – Val av ledamöter till referensgrupp

§ 93

Ny konsthall – Underlag och samordning av uthyrningstaxor

§ 94

Förslag till kompetensutvecklingspolicy

§ 95

Information om Blekinge Museums magasinbyggnation

§ 96

Delegationsärende

§ 97

Anmälningsärende

§ 98

Övrigt

1

6 december 2007
Plats och tid

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

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

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

Övriga närvarande
Ersättare

Johannes Chen (kd)

Tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Annika Eklund, chef allmänkultur

Sekreterare

Therese Heiderup

Lämnat återbud
Ledamöter

Jimmy Petersson (s)
Johanna Larsson (s)

Justering
Justerare

Birgitta Möller (s)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 90 – 98

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Birgitta Möller

2

6 december 2007

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

3

6 december 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

2006.59.041

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

godkänna budgetuppföljningsrapport per 2007-10-31 med helårsprognos

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
______________

6 december 2007
Kommunstyrelsen
Tekniska förvaltningen
Akten

5

2007.121.286

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

250 000 kr

Lösningar för arrangemang
– akustikplattor, scenbygge och dylikt

300 000 kr

Teknik, ljud och ljus/spotlights

300 000 kr

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

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

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

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

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_____________

6 december 2007

6

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

Ersättare
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Hansson (v)

Kulturnämnden beslutar
att

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

6 december 2007

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

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

7

6 december 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

2007.107.027

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

6 december 2007

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

9

6 december 2007

§ 96
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende

Delegat

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

KN:s AU

AU-beslut:
Namngivning av plats i centrala Karlskrona

KN:s AU

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

Ivar Wenster

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
___________

10

6 december 2007

11

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

6 december 2007

12

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

18 december 2007

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 december 2007
§ 99

Information om kulturpris, kulturstipendium samt världsarvsstipendium 2007

§ 100

Budgetuppföljning november 2007

§ 101

Motion Karlskronas kulturutveckling

§ 102

Uthyrningstaxor för Konserthuset och Skandia

§ 103

Medieplan för biblioteken i Karlskrona

§ 104

Mål för kulturnämnden inför budgetåret 2008

§ 105

Delegationsärende

§ 106

Övrigt

1

18 december 2007
Plats och tid

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

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

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

ordförande
vice ordförande

närvarande §§ 7-10

Tom Olsson (m)
Åke Stridh (s)

Övriga närvarande
Ersättare

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

Tjänstemän

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

Sekreterare

Therese Heiderup

Justering
Justerare

Birgitta Möller (s)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 99 – 106

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Birgitta Möller

2

18 december 2007

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

3

18 december 2007
Akten

4

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

18 december 2007
Kommunledningsförvaltningen
Akten

5

2006.59.041

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

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

att

uppdra åt förvaltningen att minimera underskottet mot 2007 års budget.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
_____________

18 december 2007
Kommunfullmäktige
Akten

6

2005.106.800

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

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

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att

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

att

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

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

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

Kulturnämnden lämnar bifall till förslaget.

18 december 2007

7

Forts § 101
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att

att

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

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

18 december 2007
Kommunfullmäktige
Akten

8

2007.139.406

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

Hyra upp till 4 timmar
Standard

Sparresalen

Ideella

Hyra heldag 4-8 timmar
Standard

Ideella

3 500 kr

1 750 kr

6 000 kr

3 000 kr

Salong med scenframträdande eller konferens

3 500 kr

1 750 kr

6 000 kr

3 000 kr

Salong med scen vid repetition

1 500 kr

750 kr

3 000 kr

1 500 kr

Balkong

1 200 kr

600 kr

1 500 kr

750 kr

Salong med scenframträdande eller konferens

8 000 kr

3 000 kr

15 000 kr

6 000 kr

Salong med scen vid repetition

3 500 kr

1 500 kr

6 500 kr

2 500 kr

Foajé vid konferenser och föredrag

2 800 kr

1 500 kr

4 000 kr

2 500 kr

Foajé med kommersiellt syfte

3 800 kr

1 500 kr

6 000 kr

2 500 kr

Konsthall

(kl 7-24, efter 24 taxa enl ök)

Konserthusteater

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

18 december 2007
Akten

9

2007.140.880

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

18 december 2007
Akten

10

2007.88.041

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

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

att

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

att

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

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

*

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

18 december 2007

§ 105
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende

Delegat

AU-beslut: Redovisning av medarbetarenkät 2007

KN: s AU

AU-beslut: Kulturstipendier/kulturpris/världsarvsstipendier

KN: s AU

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________

11

18 december 2007

12

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

29 januari 2008

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 januari 2008
§1

Internbudget 2008 – diskussion

§2

Angående innestående utbetalning av bidrag

§3

Öppna Sinnet

§4

Motion – Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?
Börja planeringen av området nu!

§5

Rapport – Kartläggning av Barn- o Ungdomskulturen i Karlskrona

§6

Avrapportering av biblioteksjämförelser (3KVH)

§7

Information om Cultural Planning

§8

Delegationsärende

§9

Anmälningsärende

§ 10

Övrigt

1
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Plats och tid

2

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 29 januari 2008 klockan 13.30 – 16.00.

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Tom Olsson (m)
Åke Stridh (s)
Johanna Larsson (s)

ordförande

Övriga närvarande
Ersättare

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

Tjänstemän

Ivar Wenster
Barbro Ingemansson
Ingela Svensson
Inger Persson
Eva Wernersson
Annika Eklund
Maria Holmqvist

Sekreterare

Therese Heiderup

Lämnat återbud

Birgitta Möller (s)

kulturchef
kulturstrateg
ekonom
bibliotekschef
bitr bibliotekschef
chef allmänkultur
kulturpedagog

närvarande §§ 1 – 7
närvarande §§ 1 – 7

vice ordförande

Justering
Justerare

Sophia Ljungberg (m)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndagen den 4 februari 2008 klockan 12.00.

Justerade paragrafer

§§ 1 – 10

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Sophia Ljungberg

29 januari 2008

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 februari 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Therese Heiderup
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§1
Internbudget 2008 – Diskussion
Ordförande erinrar om att nämnden ska diskutera långsiktiga besparingsåtgärder
för att förekomma framtida besparingskrav, så att nämnden har råd att även
fortsättningsvis stimulera eldsjälar och föreningar som gör kulturaktiviteter i
Karlskrona. Kulturförvaltningens ekonom och förvaltningschef redogör för arbetet
med 2008 års internbudget och visar ett utkast av bokslutet för år 2007.
Kulturförvaltningen har såsom andra förvaltningar i kommunen ett förväntat
sparbeting för år 2008. Nämnden diskuterar underlaget och flera yttrar sin oro
över sparkravens effekter samt vikten av att noga överväga på vilket sätt
sparkraven kan mötas. Respektive grupp kommer att arbeta vidare med innehållet
inför arbetsutskottet i februari och beslut fattas därefter. Vidare har kulturförvaltningen ett fortsatt uppdrag att finna långsiktiga besparingsalternativ.
Kulturnämnden godkänner redogörelsen.
___________

29 januari 2008
Akten

5

2008.12.860

§2
Angående innestående utbetalning av bidrag
Kulturförvaltningen har idag en rad olika samlingslokaler som hyrs ut.
Förutom Konserthusteatern, Sparresalen och bibliotekets hörsal kommer under
året dessutom öppnas möjlighet att hyra samlingslokaler i den nya konsthallen;
Salongen och Balkongen. Taxor för samtliga kulturlokaler är satta.
Sedan något år tillbaks har det ibland uppstått en situation där kulturföreningar
hyr lokal till den redan förmånliga föreningstaxan, men inte betalar sin faktura.
Då uppstår en situation med merarbete på administrativ nivå och onödiga
frågetecken kring eventuella överenskommelser och liknande.
Med förebild från idrotts- och fritidsnämnden föreslås därför att kulturnämnden
förekommer denna typ av problem, genom att då kulturförening som erhåller
bidrag ej betalar hyra, hålls motsvarande summa inne på nästkommande
bidragsutbetalning.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

då bidragstagande kulturföreningar ej betalar fakturor för tillfällig
förhyrning av kulturförvaltningens lokaler, hålls motsvarande summa inne
på nästkommande bidragsutbetalning.

Yrkanden
Anders Persson (s): Bifall till förslaget.
Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag
att

då bidragstagande kulturföreningar ej betalar fakturor för tillfällig
förhyrning av kulturförvaltningens lokaler, hålls motsvarande summa inne
på nästkommande bidragsutbetalning.
_____________
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2007.114.807

§3
Öppna Sinnet
Arbetsgruppen för 2008 års Öppna Sinnet har träffats och gått igenom de 42
ansökningar som kommit in. Ansökningsantalet är glädjande högt och föreslagna
arrangemang håller en god bredd och kvalitet. Arbetsgruppen försöker fördela
bidragen så att bidragsbeviljade ansökningar tillgodoser en spridning av
arrangemang mellan centrum och landsbygd. Beslut fattas på delegation senare
under veckan och en presentation av utdelningen ur Öppna Sinnet sker i
pressmeddelande under torsdagen den 31 januari. En sammanställning bifogas
även i nästa protokollutskick.
Kulturnämnden godkänner redogörelsen.
___________

29 januari 2008
Kommunfullmäktige
Akten

7

2007.76.860

§4
Motion – Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010? Börja
planeringen av området nu!
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 25 september 2007, § 76, lämnat ett
yttrande jämte ett beslutsförslag om att motionen lämnas utan bifall samt att
motionen därmed anses besvarad. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6
november 2007, § 230, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen anses
besvarad. Dock har kommunfullmäktige vid sammanträde den 28-29 november
2007 beslutat om återremiss. Kulturnämndens yttrande skall kompletteras med
yttrande från miljö- och byggnadsnämnden avseende planeringssituationen för
Hattholmen/Oljehamnen.
___________

29 januari 2008
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§5
Rapport – Kartläggning av barn- och ungdomskulturen i Karlskrona
Kulturpedagogen informerar om den undersökning som personal på kulturskolan,
biblioteket och kulturenheten har gjort angående hur kulturutbudet utanför den
egna verksamheten ser ut för barn och ungdom. Utgångspunkten för analysen
kommer av samtal med föreningar och verksamheter om deras aktiviteter efter
frågeställningarna – Vad, vem och var finns aktiviteterna, samt hur får vi kontakt
med varandra?
Resultatet finns samlat under arbetsnamnet Galaxen och visar en geografisk
fördelning. Det finns en bredd i aktivitetsutbudet och ett stort engagemang, samt
en önskan att göra mer och att göra samarrangemang. Kulturförvaltningen vill
därför hjälpa till genom att göra en hemsida med information om barn- och
ungdomskulturen i Karlskrona, med kontaktuppgifter till föreningar, vår egen
verksamhet och aktuella arrangemang.
Kulturnämnden tackar för informationen.
____________
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Akten

9

2007.88.041

§6
Avrapportering biblioteksjämförelser (3KVH)
Biträdande bibliotekschefen informerar om de pågående biblioteksjämförelser
som sker. Karlskrona, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad (3KVH) arbetar
sedan 2004 gemensamt med kostnads- och kvalitetsjämförelser angående olika
kommunala verksamheter, bland annat har man studerat gymnasieskolan och
förskolan. Hösten 2007 träffades bibliotekschefer och ekonomer från de olika
kommunerna för att lägga upp arbetet med nästa kostnads-/kvalitetsstudie inom
kommunernas biblioteksverksamhet. Studien ingår i ett nationellt projekt som
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, Finansdepartementet och Rådet för
främjande av kommunala analyser.
Undersökningens syfte är att ur ett medborgarperspektiv ge en bild av vad som
blir resultatet av satsade pengar samt att ur ett organisationsperspektiv bidra till
lärande och utveckling mot högre kvalitet och bättre utnyttjande av resurser.
Jämförelserapporten ska vara färdig i maj 2008 och förnyas troligen året därpå.
Kulturnämnden tackar för informationen.
___________

*

KKKVH eller 3KVH avser Karlskrona, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad.
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§7
Information om Cultural Planning
Kulturstrategen och kulturchefen berättar om analysverktyget Cultural Planning.
Kulturförvaltningen föreslår att analysmetoden Cultural Planning används i
framtida kulturplaner för att finna nya vägar som stärker kommunens identitet och
tar till vara de egna tillgångarna. Genom Cultural Planning inventeras tillgångar,
resurser och möjligheter på lokal nivå och kontakter knyts mellan de myndigheter,
organisationer och personer som kan och vill vara en del. Ett syfte är att uppnå en
samverkan mellan kultur, näringsliv och politiska områden.
Kultur som näring har visats sig ha en potential för tillväxt som bidrar till ökad
attraktionskraft, ökad livskvalitet och integration. Det är det unika som kan
utvecklas och ge ökad dynamik i området. Ordförande lämnar ordet fritt för
diskussion.
Kulturnämnden tackar för föredragningen.
____________
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§8
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende
Planprogram för VÄSTRA RÖDEBY 3:1 m.fl. (Bubbetorp),
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Delegat
Ivar Wenster

Planprogram för del av KARLSKRONA 5:1 m.fl.
(Västra Mark), Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________

29 januari 2008
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§9
Anmälningsärende
Avsägelser av kommunala uppdrag, KF 071025 § 148.

KN 2006.122.102

Kommunala val, KF 071025 § 149.

KN 2006.122.102

Skrivelse från idrottsföreningar/ledare angående det
minskade stödet till idrottsledarutbildning.

KN 2007.47.805

Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona
kommunkoncern, KF 071128-29 § 168.

KN 2007.88.041

Kommunala val, KF 071128-29 § 170.

KN 2006.122.102

Ändring för ökad tillgänglighet av byggnad 552,
Amiralitetskyrkan Ulrika Pia, Karlskrona 4:17,
Sydkustens örlogsbas, Karlskrona kommun, Blekinge län.

KN 2007.138.870

Budgetuppföljning 31 oktober 2007, KF 071220 § 184.

KN 2006.59.041

Alkohol och drogpolicy, KF 071220 §186.

KN 2007.74.026

Tackbrev från Pingstkyrkan och producenten för
Future Dreams.
___________

KN 2007.84.805
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§ 10
Övrigt
Inbjudan till barnföreställning
Fem ledamöter med barn i 6-9 års ålder inbjuds till premiären av ”Farmors alla
pengar”, den 14 feb kl 11.00 i Gullberna Parks filmsal. För biljetter, kontakta
nämndsekreteraren.
Nytryck av Konstfolder
Genom samarbete med Blekinge museum och med vänligt bistånd från familjen
Langemark.
Föreläsning/Seminarie
Nämnden kan representeras med en ledamot, mot föredragning av arrangemanget.
§ 11 februari: ”Vill du veta mer gå in på www”, Kalmar bildningsförbund.
§ 13 februari: Musik i Blekinge, seminariet visar musikutbudet.
Nya stadsbiblioteket
Ordförande informerar om styrgruppens arbete, Kungsplan och Pottholmen
kvarstår ännu som förslag. Diskussioner förs med Kärnhem angående deras
eventuella etablering på Pottholmen.
Kulturpris- och stipendieutdelningen
Nämnden tackar kulturförvaltningen för den välarrangerade ceremonin och delger
sin uppskattning att få delta och träffas under kvällens tillställning.
Val av politisk grupp
Ordförande lyfter behovet av att tillsätta en politisk grupp för att belysa hur
nuvarande biblioteksfilialstruktur ser ut för att ge förslag till förbättringar och
förändringar. Gruppens arbete startar omgående och ska presentera framkommet
resultat under våren.
Kulturnämnden beslutar
att
utse ledamöter och ersättare till gruppen enligt följande:
Ordinarie ledamöter
Tom Olsson (m), sammankallande
Nicole Carlbäck (fp)
Lars Karlsson (c)
Jimmy Petersson (s)
Åke Stridh (s)
__________

Ersättare
Ulf Lundh (c)
Anders Persson (s)
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 februari 2008

§ 11

Bokslut och verksamhetsberättelse 2007

§ 12

Internbudget 2008

§ 13

Förslag om nya avgifter för Kulturskolan

§ 14

Ansökan om status som ideell kulturförening, Blekinge Läns Körförbund

§ 15

Information om Idea Stores

§ 16

Information om Sail 2008 och 10-årsjubiléet av Karlskronas världsarv

§ 17

Diskussion om nämndens resa

§ 18

Inbjudan till Kulturutredningen i Kalmar

§ 19

Delegationsärende

§ 20

Anmälningsärende

§ 21

Övrigt
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Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona
tisdagen den 26 februari 2008 klockan 13.30 – 16.30.

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (m)
ordförande §§ 12 – 21, frånv. del av § 11
Birgitta Möller (s)
ordförande § 11, vice ordförande §§ 12 – 21
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
Richard Jomshof (sd)
Ulf Hansson (v)

Tjänstgörande ersättare

Åke Stridh (s)
Jan-Erik Jansson (s)

§ 13

Övriga närvarande
Ersättare

Tom Olsson (m)
Lars Karlsson (c)
Johannes Chen (kd)
Jan-Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Ivar Wenster
Barbro Ingemansson
Ingela Svensson
Lena Dehlin
Inger Persson

Sekreterare

Therese Heiderup

Lämnat återbud

Johanna Larsson (s)
Adam Davidsson (m)

§§ 11 – 12, 14 – 21
kulturchef
kulturstrateg
ekonom, §§ 11 – 12
personalsekreterare
bibliotekschef, §§ 11 – 12

Justering
Justerare

Nicole Carlbäck (m)

§ 11 – 21

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 11 mars 2008.

Justerade paragrafer

§§ 11 – 21
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande § 11

…………………………………….
Birgitta Möller

Ordförande §§ 12-21

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare §§ 11-21

……………………………………..
Nicole Carlbäck

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 12 mars 2008,
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Therese Heiderup
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Akten

2008.16.042

§ 11
Bokslut och verksamhetsberättelse 2007
Kulturförvaltningens ekonom redogör för förvaltningens finansiella bokslut.
Förvaltningschefen föredrar kort om kulturnämndens verksamhet 2007 och
kommer på följande nämndssammanträde att visa den besöksstatistik som är
lämnad till SCB avseende kulturlokalerna, som svar på nämndens fråga om
Sparresalen som kulturlokal. Personalsekreteraren redogör för personalbokslutet,
där resultatet av den speciella satsningen på friskvård och hälsa under 2007
framgår.
Ordförande riktar beröm till kulturförvaltningens personal för gott arbete med att
minska underskottet under året, de oförutsedda kostnaderna till trots.
Vice ordförande önskar få justerat två skrivfel i missivet till kommunstyrelsen,
vilket ordföranden finner att kulturnämnden godkänner och som ger resultatet att
”m m” läggs till efter ”bildkonst” och att förkortningen UKM förtydligas.
De innehållsrika verksamhetsberättelserna visar vilket stort utbud av kultur som
har erbjudits i Karlskrona år 2007. Med anledning av detta riktar ledamoten Åke
Stridh sitt beröm till kulturförvaltningens personal, för ett engagemang som har
resulterat i ett större kulturutbud än vad som borde vara möjligt inom lagd
budgetram.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna årsbokslutet för år 2007,

att

hos kommunstyrelsen begära befrielse från att återställa negativt resultat
881 tkr för år 2007, och

att

hos kommunstyrelsen begära att få föra över de ej utnyttjade
investeringsmedlen om 303 tkr avseende projekt nytt bibliotek till år 2008.

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
______________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2007.88.041

§ 12
Internbudget 2008
Kulturförvaltningens ekonom berättar i korthet om arbetet med internbudgeten för
2008. Justeringar har gjorts för nya löner år 2007, och av beloppen för
arbetsgivaravgifter samt nya hyror för år 2008.
Förvaltningen har erhållit 500 tkr för hyran i den nya konsthallen.
300 tkr har erhållits för halvårseffekt av ökat bidrag till Blekinge museums nya
lokaler på Rosenholm medan förvaltningen själv täcker 75 tkr.
Biblioteken har tillförts 150 tkr för helårseffekt av de personalförändringar som
gjordes förra året. Dessutom har biblioteken tillförts 150 tkr för att täcka
kostnaden för semestervikarier. Detta i enlighet med det budgetförslag som
nämnden antog i höstas.
Plusjobb har tillförts 75 tkr i enlighet med ovan nämnda budgetförslag. För att
täcka underskottet har dessutom ytterligare 23 tkr tillförts från administration och
7 tkr från finansiella poster.
Efter det att budgeten antogs i höstas har ett antal negativa poster tillkommit. Det
gäller förvaltningens andel av de så kallade RUP-åtgärderna 300 tkr, ovan nämnda
finansiering av Blekinge museum 75 tkr, intäktsuppräkning 150 tkr, orealiserade
besparingar skolbibliotek 200 tkr, utebliven inflationskompensation 125 tkr, samt
minskad höjning av intäktskrav med 100 tkr på konserthuset – då de nya taxorna
dragit ut på tiden. För att täcka detta har ett antal åtgärder vidtagits. Den tidigare
beslutade utökningen av Öppna sinnet på 250 tkr uteblir, bidragen föreslås minska
med ytterligare 300 tkr, resterande budget för utköpt medarbetare på 100 tkr tas i
anspråk, reserven minskas till 200 tkr och tidigare återställning av världsarvet med
150 tkr blir bara 50 tkr.
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 19 februari 2008 tillstyrkt
kulturförvaltningens förslag till internbudget för 2008, med tillägget att besparingen
på världsarvsbudgeten ska tas från annat håll. Nämnden för en öppen diskussion om
var besparingen ska tas ifrån.
Mötet ajourneras 40 minuter för överläggning inom grupperna.
Yrkanden
Ordföranden Jan Lennartsson (m): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
följande tilläggsyrkande:
att

lägga till 150 000 kr som en generell besparing på kulturförvaltningen varav
50 000 kr tas i anspråk till utredning av studieförbundens bidragsberoende och
resterande 100 000 kr används för att befria världsarvsbudgeten från besparing
med motsvarande belopp.
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forts § 12

att

arbetsutskottets förslag på 300 000 kr i RUP-besparing på bidragen fördelas
enligt följande; 50 000 kr på kulturföreningarna, 50 000 kr på studieförbunden
och 200 000 kr på Marinens musikkår.

Vice ordförande Birgitta Möller (s), Anders Persson (s), Marcel Abedini (mp) samt
Richard Jomshof (sd): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt till ordförandens
tilläggsyrkande.
Åke Stridh (s), Jimmy Petersson (s) och Ulf Hansson (v): yrkar avslag på arbetsutskottets förslag samt på ordförandens tilläggsyrkande, och yrkar istället på
återremiss av internbudgeten för 2008 för att utreda vilken effekt en besparing på
bidragen ger för bidragstagarna.

Proposition 1
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att kulturnämnden beslutar att ärendet avgörs idag.
Proposition 2
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kulturnämnden beslutar
enligt detta.
Kulturnämnden beslutar således

att

godkänna kulturförvaltningens förslag till internbudget för 2008,

att

inte lägga någon besparing på världsarvsbudgeten och att motsvarande
belopp på 100 000 kr istället ska fördelas generellt inom
kulturförvaltningens verksamhet,

att

internbudgeten ytterligare belastas med en kostnad av 50 000 kr för att
utreda studieförbundens bidragsberoende och att denna kostnad täcks genom
en generell besparing inom kulturförvaltningens verksamhet, samt

att

RUP-besparingen på bidragen fördelas med 50 000 kr på studieförbunden,
50 000 kr på kulturföreningarna och 200 000 kr på Marinens musikkår.

Reservationer
Åke Stridh (s), Jimmy Peterson (s) och Ulf Hansson (v) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar över en skriftlig reservation.
Se bilaga 1.
______________
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Akten

2008.14.806

§ 13
Förslag om nya avgifter för Kulturskolan
Terminsavgifterna till Kulturskolan föreslås en uppräkning med c:a 2% från och
med höstterminen 2008 enligt följande:
Ämne
Idag barn Ny avgift Idag vuxna Ny avgift
Upptakten
550
560
1 160
Instrument, rock, dans, teater
580
595
1 190
1 250
Bild, film
625
640
1 280
350
Körsång
280
285
360
500
Låg instrumenthyra
250
255
510
1 100
Hög instrumenthyra
550
560
1 120
150
Administrativ avgift
150
150
150

Avgifterna föreslås gälla under läsåret 2008/2009.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna föreslagna taxor för läsåret 2008/2009.

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
__________
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Akten

2008.10.805

§ 14
Ansökan om status som ideell kulturförening, Blekinge Läns Körförbund
Blekinge Läns Körförbund har den 30 januari 2008 inkommit med ansökan om att
bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns
för Konserthusteatern, Sparresalen och nya konsthallen Skandia.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Läns
Körförbund.

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget.
__________

26 februari 2008 9

§ 15
Information om Idea Stores
Konceptet The Idea Stores kombinerar det bästa av traditionellt bibliotek och
informationsservice med lärande och utbildning, till en helhet införlivat i det
moderna livsmönstret.
Kulturchefen informerar om sitt och utvecklingschefens besök i Whitechapel,
London – en av de fyra Idea Stores-byggnader som finns i stadsdelen Tower
Hamlets. Biblioteket Whitechapel är den största av de fyra.
Konceptet The Idea Store lanserades 1999 av The Department of Culture, Media
and Sport, efter en grundlig utredning av folkbiblioteken i stadsdelen Tower
Hamlets. 800 av stadsdelens invånare fick svara på vad de önskade av sina
bibliotek och det visade sig att 70 procent sällan gick dit. 98 procent svarade dock
att biblioteken var viktiga och att de ville ha dem kvar. Förutom utbildning
önskade man allmän information på sina bibliotek, fler utställningar, cd/dvdutlåning och ett bättre bokutbud. Man önskade också längre öppettider med
helgöppet, närhet till shopping och tillgång till medborgarservice.
Tydligt var önskemålet att kunna kombinera besöket på biblioteket med andra
ärenden och i Idea Stores konceptet har man därför införlivat det moderna
livsmönstret. Bibliotek och utbildningscentrum finns nu i samma byggnad och är
en träffpunkt för stadsdelens invånare med tillgång till studielokaler, datorer med
medieprogram och Internet, utställningar, kafé och butik. Det centrala är att
livsmönstret tillåts existera genom så få förbud som möjligt och enkelheten att
tillgodogöra sig information och lärande – där personalen fyller en minst lika
viktig roll som mediesamlingarna och de utplacerade datorerna.
The Idea Store är ett nytänkande som förändrar begreppet bibliotek och
bibliotekens besöksantal har tredubblats sedan deras ombyggnad enligt konceptet.
Biblioteksvärlden har uppmärksammat konceptet och det är Pritzkerprisnominerat
och belönat med RIBA-pris.
Kulturnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________
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§ 16
Information om Sail 2008 och 10-årsjubiléet av Karlskronas världsarv
Kulturchefen informerar om årets Sail. Förra årets nystart med ledorden
”Vatten – Värdskap – Världsarv” utvecklas ytterligare detta år, då tydlig fokus
läggs på Världsarvet genom att fler aktiviteter i historisk miljö bereds till
världsarvsporten och hela Kungsbron. Sailet pågår den 31 juli – 3 augusti men
redan den 24 maj öppnar arrangemang kring firandet av världsarvets 10-års
jubileum. Då hålls det nu traditionsenliga Marinens dag & Hemliga rum, då
allmänheten bjuds in att se Marinens verksamheter med uppvisningar och
örlogsvarvets unika miljöer.
Under sommaren bedrivs även ett konstprojekt med polska konstnärer som skapar
dialog kring världsarvet.
Söndagen den 10 augusti är officiell jubileumsdag för världsarvet som sammanfaller med Karlskronas privilegiedag.
Kulturnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________
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§ 17
Diskussion om nämndens resa
Kulturchefen väcker frågan om nämndens studieresa i höst. Ordförande påpekar
att nämnden har ett ansvar att utveckla kulturfrågor och därför är det viktigt att
nämnden träffas under en eller flera dagar. Resan beräknas till den 30 september
2008. Vidare planering och information sker framöver.
Kulturnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________
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§ 18
Inbjudan till Kulturutredningen i Kalmar
Presidiet inbjudes till samtal under Kulturutredningen i Kalmar den 3 mars 2008,
dock har ordföranden förhinder och Marcel Abedini (mp) åker i dennes ställe
tillsammans med vice ordförande Birgitta Möller (s) och kulturchefen. Tillfället
ger chansen att delta i kulturpolitiken innan kulturutredningen överlämnas till
Kulturministern.
Kulturnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________
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§19
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende

Delegat

AU-beslut: Nytt vägnamn i Jämjö

KN: s AU

KN 2005.135.246

AU-beslut: Nytt vägnman i Tving

KN: s AU

KN 2008.14.246

Kulturnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________
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§ 20
Anmälningsärende
Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring på fastigheten
Kalleberga 5:8, av Ekholms fotoataljé, i Ronneby kommun.
___________

KN 2008.9.879
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§ 21
Övrigt
1.

Jämjö filialbibliotek firar sitt nya barnrum lördagen den 15 mars
klockan 13 – 15.30 med invigningstal, trollkarl och överraskningar.

2.

Konsthallen Skandia invigs till våren, närmare bestämt lördagen den 3 maj
klockan 11, annons är på väg ut och särskild inbjudan till nämnden kommer
att lämnas framöver.

3.

Nämnden föreslås godkänna Johanna Larsson (s) som Anders Perssons (s)
personlige ersättare i AU.
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna Johanna Larsson (s) som Anders Perssons (s) personlige
ersättare i nämndens arbetsutskott.
___________

29 april 2008

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 april 2008
§ 22

Budgetuppföljning kulturnämnden mars 2008

§ 23

Internbudgetens beslutsprocess 2009

§ 24

Investeringsbudget 2008

§ 25

Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 2008-04-01

§ 26

Ansökan om kulturföreningsstatus, Föreningen Kulturbryggan

§ 27

Information om Karlskrona Konsthall

§ 28

Information om översyn av biblioteksfilialerna i Karlskrona kommun

§ 29

Delegationsärende

§ 30

Anmälningsärende

§ 31

Övrigt

1

29 april 2008

Plats och tid

2

Karlskrona Konsthall, Salongen, Borgmästaregatan 17, Karlskrona
tisdagen den 29 april 2008 klockan 13.30 – 15.35.

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Anna Månsson (m)
Åke Stridh (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Tom Olsson (m)
Johannes Chen (kd)
Jan-Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Ivar Wenster
Barbro Ingemansson
Ingela Svensson
Inger Persson
Eva Wernersson
Annika Eklund

Sekreterare

Therese Heiderup

Lämnat återbud

Birgitta Möller (s)
Marcel Abedini (mp)

kulturchef
kulturstrateg
ekonom
bibliotekschef
bitr bibliotekschef
chef allmänkultur

vice ordförande

Justering
Justerare

Sophia Ljungberg (m)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 9 maj 2008.

Justerade paragrafer

§§ 22 – 31

29 april 2008

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 12 maj 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson

3

29 april 2008

Kommunledningsförvaltningen
Akten

4

2007.88.041

§ 22
Budgetuppföljning kulturnämnden mars 2008
Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljningen för mars 2008.
Resultatet för kulturnämndens verksamheter per den 31 mars uppgår till +934 tkr
att jämföra med det budgeterade resultatet +732 tkr. I resultatet ingår ankomstregistrerade fakturor med 280 tkr. Den största delen av det senare beloppet är
hänförligt till bibliotek.
Risk finns för underskott på IT beroende på utbyten av gamla datorer (-50 tkr)
samt på plusjobb (100 - 150 tkr) på grund av delvis retroaktiva lönehöjningar som
avser förra året samt på grund av att man missat att lägga ut innestående semester
i tid.
Plusjobbens lönehöjningar blev klara först i februari månad 2008. Inga
kompensationer kommer att utbetalas från Kommunstyrelsen.
Oklarheter har uppstått i finansieringen av projektet Sunna Brass där
extrakostnader på ca 125 tkr har uppstått. Kostnaderna för invigningen av ny
konsthall om ca 100 tkr som inte kan klaras inom verksamheten måste också
täckas. Detta tillsammans blir ca 425 tkr.
300 tkr har tillskjutits från kommunfullmäktige för ökat bidrag till Blekinge
museum när deras nya lokaler på Rosenholm invigs. Denna byggnation kommer
med stor sannolikhet att bli försenad och tas i bruk senare under året än tidigare
beräknats vilket innebär att förvaltningen kan ta i anspråk de 75 tkr som skapats
inom budget för detta ändamål.
Följande åtgärder föreslås:
•
•
•

•
•
•

Att ta 100 tkr från reserven.
Att de 50 tkr som reserverats för utredning av bidragen till
studieförbunden innehålls. Istället planeras för användning under 2009.
Att hålla inne det bidrag som förvaltningen själv tillskapat och som
eventuellt inte kommer att behöva betalas ut till Blekinge museum. Detta
beräknas ge
35 tkr.
Att biblioteket åläggs att spara 40 tkr.
Inköpsstopp införs på Kulturskolan vilket ger 25 tkr.
Konserthuset åläggs att spara 25 tkr.

Totala besparingar 275 tkr

29 april 2008
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Förslag till ytterligare besparingar motsvarande 150 tkr inför nästa sammanträde.
Dessutom föreslås att förnyade överläggningar tas upp med Barn- och ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse om skolbibliotek och service till
förskolor. Något belopp sätts inte på detta i nuläget.
Bibliotekschefen redogör för vad de föreslagna åtgärderna ger för effekt i
verksamheten. I övrigt meddelar kulturförvaltningens ekonom att biblioteken i
stort sett följer sin budget ännu så länge. En justering har skett i avtalet med
Länsbiblioteket avseende den ersättning som Karlskrona kommuns bibliotek får
för den service som tillhandahålls. Här förväntas ett underskott på 80 tkr. En stor
del av bibliotekschefens arbetstid ägnas projektet för nytt stadsbibliotek och
projektet förväntas kunna belastas med personalkostnader i motsvarande grad så
att detta underskott täcks. Helårsprognosen för Biblioteket är så här långt ett
nollresultat.
Kulturskolan uppvisar än så länge ett mindre överskott men intäkterna släpar efter
medan personal och verksamhetskostnaderna har kunnat hållas nere. Man är också
försiktigt med inköp så här i början på året. Helårsprognosen för Kulturskolan är
så här långt ett nollresultat.
Kulturlokaler uppvisar t o m mars ett positivt resultat. Enligt planerna ska
Sparresalen byggas om under året. I dagsläget är det ännu inte klart när detta sätter
igång och förvaltningen återkommer därför i senare uppföljningar till detta.
Dessutom finns det oklarheter angående den lokal i Konserthuset där
Kulturenheten tidigare var placerad. Förvaltningen återkommer även till detta i
senare uppföljningar. Helårsprognosen för Kulturlokalerna är så här långt ett
nollresultat.
Kulturenheten uppvisar ännu ett positivt resultat. Någon ny hyra för konsthallens
nya lokaler har ännu inte belastat verksamheten men beräknas rymmas inom
ramen. En återhållsamhet finns också med kostnaderna så här i början på året.
Extrakostnader för invigningen av konsthallen kan delvis tas inom enheten men
det betyder att det inte finns några som helst möjligheter till några andra
arrangemang förutom de planerade under året.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta med tillstyrkan av
arbetsutskottet
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per 2008-03-31

att

uppdra åt förvaltningen att hitta ytterligare 150 tkr i besparingar

att

godkänna förslag till besparingar enligt ovan

att

Kulturnämnden tar initiativ till förnyade överläggningar med Barn- och
ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse angående skolbibliotek
och service till förskolor.

29 april 2008
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Yrkanden
Anders Persson (s): återremittering av den tredje att-satsens besparingsförslag.
Åke Stridh (s) och Richard Jomshof (sd) yttrar sig.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på om punkten ska avgöras vid dagens
sammanträde mot Anders Perssons (s) återremissyrkande av besparingsförslaget.
Kulturnämnden beslutar att återremittera den tredje att-satsens besparingsförslag.
Kulturnämnden beslutar således
att

godkänna budgetuppföljningsrapport per 2008-03-31

att

uppdra åt förvaltningen att hitta ytterligare 150 tkr i besparingar

att

återremittera förslag till besparingar

att

Kulturnämnden tar initiativ till förnyade överläggningar med Barn- och
ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse angående skolbibliotek
och service till förskolor.
______________

29 april 2008
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§ 23
Internbudgetens beslutsprocess 2009
Ordförande anser att det är en allt för kort beredningstid som nämnderna har att
diskutera internbudgeten, från det att direktiven ges i juni fram till att budgeten
ska tas i augusti.
Ordförande framför förslaget att nämnden därför ger kulturförvaltningen i
uppdrag att presentera ett underlag för diskussion avseende internbudget år 2009
till nämndssammanträdet den 24 juni 2008. I diskussionsunderlaget bör även
förslag finnas till revidering av kulturnämndens mål för att dessa ska kunna
uppfyllas inom budgetramen år 2009. Prioriteringsförslag till större besparingar
önskas därför.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att

uppdra åt kulturförvaltningen att presentera ett diskussionsunderlag
avseende 2009 års internbudget på nämndsmötet den 24 juni 2008.

______________

29 april 2008
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2007.88.041

§ 24
Investeringsbudget 2008
Förvaltningen redogör i stora drag för vad som ligger i de äskade medlen och hur
enhetscheferna tillsammans med den dåvarande tillförordnade kulturchefen
gemensamt har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget. Enligt förslaget ska
enheterna prioritera arbetsmiljöåtgärder, och de IT-investeringar som behövs ska
tas på respektive enhet. Kulturförvaltningens ekonom presenterar förvaltningens
förslag till investeringsbudget.
Verksamhet

Äskande

Förslag

Kulturlokaler
Kulturenheten
Bibliotek
Kulturskolan
Reserv

92 000
150 000
246 000
195 000

40 000
100 000
140 000
95 000
50 000

Summa

683 000

425 00

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna förslag till investeringsbudget.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
______________

29 april 2008

Kommunledningsförvaltningen
Akten

9

2007.23.040

§ 25
Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 2008-04-01
Med anledning av att Eva Karlsson har lämnat sin befattning som
nämndsekreterare på kulturförvaltningen, krävs nytt beslut om vem som har
behörighet att disponera kulturförvaltningens bankkonton och bankgiron.
Bankkonto:

8169-5 903529 597-2

Bankgiron:

5220-7750
5321- 8384
5420-8616

Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:
Ingela Svensson
Barbro Johansson
Birgitta Emilsson
Ingrid Öhman
Therese Heiderup ersätter Eva Karlsson
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna att Therese Heiderup erhåller dispositionsrätt av ovan nämnda
bankkonton och bankgiron fr o m 2008-04-01.

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget.
______________

29 april 2008

Föreningen Kulturbryggan
Konserthusteatern
Akten

10

2008.7.805

§ 26
Ansökan om kulturföreningsstatus, Föreningen Kulturbryggan
Föreningen Kulturbryggan har inkommit med en ansökan om att beviljas status
som ideell kulturförening, i enlighet med de avgiftsregler som finns för
Kulturlokalerna. Arbetsutskottet har den 21 april 2008 återremitterat ärendet för
att låta vidare upplysningar inhämtas från föreningen Kulturbryggan. Genom de
kompletteringar som kulturnämnden har erhållit sedan dess ser inte
kulturnämnden att det är en kulturförening i den renodlade bemärkelsen som
normalt brukar beviljas lägre taxa i kulturlokalerna.
Kulturnämnden beslutar
att

avslå Föreningen Kulturbryggans ansökan om kulturföreningsstatus.

______________

29 april 2008
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§ 27
Information om Karlskrona Konsthall
Enhetschefen för konsthallen berättar om konsthallens verksamhet. Man kan
konstatera att förväntningarna är höga bland inblandade partners och det finns
bokningar året ut.
Projektet att renovera lokalerna har skett genom Skanska och Mikael Blomkvist
och Gunilla Möllerström som äger fastigheten har stått för byggnadens
investeringskostnader men även för de spektakulära lamporna.
Informationskort för varje del av verksamheten har framarbetats och taxor för
Salong respektive Balkong, däremot inte på konsthallens nedre plan och
kostnader för kringarrangemang som teknisk utrustning, vaktinsatser,
catering/servering etc. Fullständiga rättigheter erbjuds genom restaurantören
Ätbar.
Invigningen stundar och går av stapeln den 3 maj. Allmänheten välkomnas under
dagen med musik och aktiviteter från 10.45, och ca 450 inbjudningar har sänts ut
till kvällens mingel och underhållning. Ulf Rollof är konsthallens första utställare
och Sveriges Television gör porträtt av honom genom utställningen.
Sammantaget har konsthallens restaurering redan fått många lovord från
inblandade och det kan konstateras att den nya konsthallen är Möjligheternas hus
som kan liknas vid en skimrande snäcka mitt på Trossö.
Kulturnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________

29 april 2008
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§ 28
Information om översyn av biblioteksfilialerna i Karlskrona kommun
Biträdande bibliotekschef ger en beskrivning av översynen av biblioteksfilialerna
i Karlskrona. Den översyn som gjordes av Elisabeth Stengård 2004 har nu
uppdaterats. Översynen beskriver utmaningar och möjliga vägar till att behålla sin
breda förankring som en för alla tillgänglig och kvalitetsinriktad verksamhet.
Bibliotekschefen redogör för de bibliotek som förvaltningen råder över i
kommunen samt dess hyreskontrakt och andra avtal. Ett underlag ska lämnas där
samtliga bibliotek, även i annan regi listas. Likaså tas en konsekvensbedömning
av eventuell uppsägning av hyreskontrakt och övriga avtal fram enligt önskemål
från nämnden. Målsättningen är att skapa en väldokumenterad organisation som
ger möjligheter till omorganisering med fokus på låntagarens behov och nytta.
Kulturnämnden tillsatte den 29 januari 2008 en redovisningsgrupp som parallellt
med professionen har arbetat med en översyn av biblioteksfilialerna.
Sammankallande ledamot för gruppen redovisar arbetet och efterfrågar ett vidare
preciserat uppdrag och förlängd utredningstid. Gruppen efterfrågar även
möjligheten till parallellt kunskapsflöde mellan sig och styrgruppen för nytt
stadsbibliotek.
Av vikt är att klargöra var det ekonomiska ansvaret ligger i kommunen för alla
delar i biblioteksfilialverksamheten. Idag sker en omfattande biblioteksservice
inom förskolor och grundskolor, som innebär att kulturförvaltningen ger service
motsvarande fem tjänster. Hittills har ingen överenskommelse skett mellan
förvaltningarna, och kulturchefen informerar om att en oberoende utredare har
begärts.
Ordförande föreslår kulturnämnden besluta
att

ta informationen till dagens protokoll,

att

arbetsutskottet förtydligar uppdraget och fortsatt mandat till
redovisningsgruppen för filialbiblioteken, och

att

redovisningsgruppen i samråd med professionen får i uppdrag att se över
vilka avtal som kan sägas upp.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
____________

29 april 2008
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§ 29
Delegationsärende
Ärende

Delegat

Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra gärde II,
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona
kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster

Detaljplan för kv Kölen m fl (Hästö marina),
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster

Detaljplan för Ingenjören 4 m fl (Campus Blå Port),
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster

Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona
kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster

KN 2005.89.214

KN 2008.19.214

KN 2008.20.214

KN 2007.94.214

KN 2008.38.214

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________

29 april 2008
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§ 30
Anmälningsärende
Avsägelser av kommunala uppdrag, KF 080228 § 1.

KN 2006.122.102

Kommunala val, KF 080228 § 2.

KN 2006.122.102

Kompetensutvecklingspolicy, KF 080228 § 10.

KN 2007.107.027

Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för
pandemisk influensa, KF 080228 § 14.

KN 2008.24.163

Investering av inventarier till ny konsthall i f d Stoltz
lokaler, KF 080228 § 15.

KN 2007.121.286

Svar på motion angående strategi för Karlskrona
kulturutveckling, kulturprogram och en process för ett
nytt kulturhus, KF 080228 § 18.

KN 2005.106.800

Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007,
KF 080327 § 28.

KN 2008.16.042

Blekinge Museums verksamhetsberättelse 2007.

KN 2008.41.042

Blekinge Museums strategiska plan 2008-2010.
___________

KN 2008.46.041
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 31
Övrigt
Marinens Musikkår
Försvarsmakten har lämnat förslag om nerläggning av Marinens Musikkår med
förväntat beslut i december. En process inleds här för att påverka beslutsfattare då
förslaget ger oerhört stora konsekvenser för Karlskrona och övriga Blekinge. Även
Sparresalens renovering påverkas, eftersom Fortverket inte ingår avtal i detta läget.
Biblioteken under sommaren
Öppettider på filialerna är satta för den 16 juni – 16 augusti, vissa med begränsat
öppethållande. Stadsbiblioteket utökar sina öppettider. Semestervikarier är utsedda.
Opera på Ungskär
Budgetunderlag har inkommit, och föreställningen sätts upp på Ungskär.
Årsredovisning för K Strängs Minnesfond 2007
KN 2008.
Årsredovisningen överlämnas och undertecknas. Minnesfonden ingår i Karlskrona
kommuns samförvaltade donationsfonder. Fondens andel av tillgångar och skulder
har beräknats utifrån fondens egna kapital i förhållande till totalt donationskapital.
Stiftelsens ändamål är att genom insamling hedra den bortgångne musikläraren
Kenneth Sträng, och ur dess årligen behållna avkastningsmedel utdela stipendium
till en eller flera elever vid Kulturskolan.
Kulturnämnden beslutar således
att

godkänna årsredovisningen för 2007 från K Strängs Minnesfond.

Sandgrenska manskören
Kulturnämnden har erhållit ett tackbrev för beviljat bidrag inför ”Våryra 2008”.
Inbjudan till UKM Riksfestival
En tjänsteman brukar resa dit och så blir det även detta år.
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Ordföranden berättar kort att styrgruppen har fått i uppdrag att i augusti redovisa
lokalplan, kostnad och lokalisering. Styrgruppen förlägger ett arbetsmöte till
Kalmar och professionen gör studieresa till Halmstad.
Tillförordnad kulturchef tackas
Ordförande framför tack till Barbro Ingemanssons stora engagemang och väl
utförda arbete som tillförordnad kulturchef.
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 maj 2008
§ 32

Delårsbokslut april 2008

§ 33

Redovisning av nyckeltal

§ 34

Yttrande över förslag till serviceförvaltning

§ 35

Informationsärende angående ny biblioteksplan

§ 36

Information om Marinens Musikkår

§ 37

Information om Världsarvskoordinator och 10-års jubileum

§ 38

Information om arbetsmiljön på Kulturskolan

§ 39

Delegationsärende

§ 40

Anmälningsärende

§ 41

Övrigt

1

27 maj 2008

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 27 maj 2008 klockan 13.30 – 15.30.

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Anna Månsson (m)
Åke Stridh (s)

Övriga närvarande
Ersättare

2

Tom Olsson (m)
Johannes Chen (kd)
Jan-Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Ivar Wenster
Barbro Ingemansson
Ingela Svensson
Lena Dehlin
Inger Persson

Sekreterare

Therese Heiderup

Lämnat återbud

Jimmy Petersson (s)

närvarande § 32 – del av § 37

kulturchef
kulturstrateg
ekonom, närvarande § 32
personalsekreterare
bibliotekschef

Justering
Justerare

Anders Persson (s)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 3 juni 2008.

Justerade paragrafer

§§ 32 – 41

27 maj 2008

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 juni 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Therese Heiderup
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Kommunledningsförvaltningen
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4

2007.88.041

§ 32
Delårsbokslut april 2008
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslut/budgetuppföljning april 2008.
Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,4 Mkr. Det ekonomiska utfallet
för den 30 april uppgår till 0,7 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på 0,8 Mkr. Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
-

Kulturenheten har dels haft en del uppstartskostnader för ny
konsthall och dels är verksamheten till stor del koncentrerad till
vår och höst.
Biblioteket visar ett plusresultat så här långt men en stor andel
av de ankomstregistrerade fakturorna är hänförliga hit.
Kulturskolan visar ett mindre underskott hänförligt till intäkterna.
Det har varit många evenemang i Konserthusteatern och Sparresalen under vinter och vår och enheten uppvisar ett mindre överskott.
Administration och nämnd uppvisar ett överskott främst beroende
på att endast någon enstaka utbetalning gjorts på reserv samt på att
de stora kostnaderna för världsarvet inte infallit ännu.
Huvuddelen av de ankomstregistrerade fakturorna är hänförda till
biblioteken. Resten fördelas över enheterna.
På grund av löneförhöjningar uppvisar plusjobbarna ett underskott.

-0,2 Mkr
+0,1 Mkr
-0,05 Mkr
+0,05 Mkr
+0,3 Mkr
-0,2 Mkr
-0,1 Mkr

Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2008 beräknas till -0,4 Mkr. Åtgärdsförslag
finns och om det kan antas så är prognosen +-0.
Kommentar till avvikelser
- På grund av löneförhöjningar förväntas ett underskott för plusjobbarna på 150 tkr.
- Extrakostnader för projektet Sunna Brass uppskattas till 125 tkr.
- Kostnaderna för invigningen av konsthallen beräknas till 100 tkr.
- Utbyte av gamla datorer beräknas till 50 tkr.
På grund av att Kulturskolan inte når upp till intäktskraven finns risk för ett
underskott. Budgeten kan eventuellt klaras genom att en vakant tjänst i skolledningen
inte ersätts fullt ut.

27 maj 2008
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forts § 32
Förslag till besparingar
- 100 tkr tas från reserven.
- 90 tkr från verksamheterna (40 tkr bibliotek, 25 tkr kulturskola, 25 tkr
kulturlokaler)
- 50 tkr delårseffekt av att tillsättning av tjänst för världsarvskoordinator tillsätts
senare än beräknats.
- 185 tkr från de medel som avsatts för satsning inom utökade föreningsbidrag.
Dessutom föreslås att förnyade överläggningar tas upp med barn- och ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse om skolbibliotek och service till förskolor.
Något belopp sätts inte på detta i nuläget.
Investeringsredovisning
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar.
Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 1 Mkr fördelat på 0,1 Mkr nytt
bibliotek, 0,8 Mkr inventarier ny konsthall samt 0,1 Mkr övriga inventarier.
Måluppfyllelse
Nämnden har antagna mål för god ekonomisk hushållning, dessa är dock ej
fastställda av kommunfullmäktige.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

godkänna delårsbokslut med helårsprognos,

att

godkänna ovanstående besparing, och

att

kulturnämnden tar initiativ till förnyade överläggningar med barn- och
ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse angående skolbibliotek och
service till förskolor. Återrapport ska ske i september 2008.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
S-gruppen samt vänsterpartiet deltar inte i beslutet av att-sats två om att godkänna
ovanstående besparing.
______________

27 maj 2008
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§ 33
Redovisning av nyckeltal
Personalsekreterare Lena Dehlin redovisar sjuk- och nyckeltal för första tertialet
2008. Kulturförvaltningen har få timanställda, hög sysselsättningsgrad men knappt
något övertidsuttag. Sjuktalen visar en lägre siffra mot förra året. Redovisningen har
detta året nya intervall i redovisning av frånvaro. Kulturförvaltningen visar för
perioden ett högt och bra frisknärvarotal.
Kulturnämnden godkänner redovisningen av nyckeltal.
______________

27 maj 2008
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2008.55.001

§ 34
Yttrande över förslag till serviceförvaltning
Kulturnämnden har fått utredningen för yttrande.
Kommunstyrelsen har genom uppdrag lämnat direktiv till kommunledningsförvaltningen att utreda och lämna förslag till inrättande av en serviceförvaltning.
Förslaget bygger i huvudsak på den gemensamma administrativa
serviceorganisation som genomfördes redan 2001. Förslaget innehåller i sin
nuvarande form en fördjupning och breddning avseende serviceområden och en
effektivisering av service och administration. Grundprincipen för en ny
förvaltning skall enligt utredningen få karaktären av en utförarförvaltning som
skall tillhandahålla konsult- och servicetjänster mot övriga förvaltningar.
Inrättandet av serviceförvaltningar har prövats av en rad kommuner med gott
resultat.
Kulturförvaltningen ser positivt på inrättandet av en serviceförvaltning. Inom de
områden som berör förvaltningen minskas sårbarheten samtidigt som kompetensförstärkning och kvalité kan säkerställas.
Kulturförvaltningen berörs på följande områden:
Ekonomi- och personaladministration
Innebär i praktiken att nuvarande system överflyttas till serviceförvaltningen.
Transport och fordonshantering
Kulturförvaltningen har idag en egen transporttjänst som i första hand hanterar
transporterna mellan biblioteket. Under förutsättning att nuvarande servicenivå
bibehålles finns inga nackdelar med en sammanslagning. Kulturförvaltningen
räknar dock med en viss kostnadshöjning för transporttjänsterna.
Lokalvård och verksamhetsservice
Kulturförvaltningen köper redan idag lokalvård av tekniska förvaltningen och här
föreslås ingen förändring av nuvarande ordning.
Tryckeri och posthantering
Föreslås flyttas till serviceförvaltningen men innebär ingen förändring för
kulturförvaltnings verksamhet.
Grundläggande för inrättande av en serviceförvaltning är hur väl serviceåtagandena kan uppfyllas.

27 maj 2008
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forts § 34
Kvalitetsstyrning och behovsprövning måste tydligare utgå från förvaltningarnas
behov. Den direkta styrningen av förvaltningen bör baseras på ett utförare- och
beställareperspektiv. Den ekonomiska regleringen mellan sakförvaltningarna och
serviceförvaltningen måste baseras på tjänsternas kvalité och möjligheterna för
sakförvaltningen att påverka densamma.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

tillstyrka förslaget enligt skrivelse.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
______________

27 maj 2008
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§ 35
Informationsärende angående ny biblioteksplan
Bibliotekschefen informerar om arbetet med ny biblioteksplan. Målsättningen är
att den ska vara ett enkelt politiskt styrinstrument. Syftet är att formulera en lokal
bibliotekspolitik, som definierar bibliotekets roll, lägger fast ambitionsnivån för
verksamhetens olika delar och fokuserar på strategiskt viktiga frågor.
Kulturnämnden kommer gruppvis att diskutera redovisat arbetsmaterial och
formulera ett förslag till biblioteksplan. Detta förs upp som en diskussionspunkt
under nämndsammanträdet i juni med mål att beslut fattas i augusti.
Kulturnämnden beslutar
att

ta informationen till dagens protokoll.

______________

27 maj 2008
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§ 36
Information om Marinens Musikkår
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om vilka åtgärder som vidtagits för att
försöka stoppa nerläggningen av Marinens Musikkår.
Förslaget är inte politiskt utan ett förslag från Försvarsmakten och ÖB.
En namninsamling pågår via nätet genom http://www.bevaramarinensmusikkar.se för
bevarande av Marinens Musikkår. Kulturnämndens ledamöter ombeds delta.
Information sprids både lokalt, nationellt och internationellt via media.
Den 30 juni ska synpunkter på förslaget ha inkommit till Försvarsmakten.
Kulturnämnden beslutar
att

ta informationen till dagens protokoll.

______________

27 maj 2008
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§ 37
Information om Världsarvskoordinator och 10-års jubileum
Till den utlysta tjänsten som världsarvskoordinator har det inkommit 61 sökande.
Många av de sökande är välmeriterade. Rekryteringsarbete pågår.
Världsarvskoordinatorn ska arbeta med världsarvets tillgänglighet samt
besöksnäringen.
Tjänsten samfinansieras med Fortverket, Länsstyrelsen samt Statens Fastighetsverk.
Karlskrona firar i år 10-års jubileum som världsarv. Detta kommer att firas vid tre
evenemangstillfällen och två seminarium. Det första evenemanget sker redan den
24 maj då Statens Fastighetsverk öppnar upp sina fastigheter och byggnader för
allmänheten och visar ”Hemliga Rum”. Rubriken för dagen är ”Fysiska formen av
världsarvet”. Därefter kommer jubileet att uppmärksammas på Sailet och på
Privilegiedagen. De två seminariedagarna kommer att bli under hösten, varav den
ena är ett samarbete med försvarsmakten och vars innehåll blir ”Sveriges
ambitionsnivå att arbeta internationellt med världsarvet”.
Kulturnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________

27 maj 2008
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§ 38
Information om arbetsmiljön på Kulturskolan
Kulturförvaltningen fick i april en skrivelse från Arbetsmiljöverket med
anmärkning på arbetsmiljön vid Kulturskolan. En svarsskrivelse med åtgärder ska
vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 22 maj 2008. Personalchefen Annelie
Ekström svarar för samtalen med Arbetsmiljöverket.
Kulturskolechef Fredrik Lundgren har begärt tjänstledigt för att prova annan tjänst.
Biträdande kulturskolechef Ann-Christin Bernhardsson kommer att vara ansvarig
för barn- och ungdomskulturen och sitta centralt.
Rekrytering av t f kulturskolechef kommer att ske.
Kulturnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
____________

27 maj 2008
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§ 39
Delegationsärende
Ärende

Delegat

AU-beslut: Gatunamn på norra Ringö

KN:s AU KN 2007.116.246

AU-beslut: Vägnamn i Norra Binga, Jämjö

KN:s AU KN 2006.88 246

AU-beslut:

Vägnamn i Björkeryd, Fridlevstad

KN:s AU KN 2008.47.246

Detaljplan för del av Rödeby 3:1 (Bubbetorp)
Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster

Besöksstatistik 2007, Konserthusteaterns foajé

Annika Eklund

KN 2007.137.214

KN 2008.16.042

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________
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§ 40
Anmälningsärende
KS-beslut § 54 IT-version, aktivitetsplan e-tjänster
___________

KN 2008.54.005

27 maj 2008
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§ 41
Övrigt
Guldekengalan
Kulturstrategen informerar om de priser Kulturförvaltningen förärades genom
Guldekengalan 2008. Kulturförvaltningen fick pris i två kategorier; Bästa
Information och Bästa Kampanj, för sitt bidrag avseende informationskampanjen
”HÄR?”. Kulturförvaltningen i Karlskrona kommun var uppdragsgivare och
Ravnbö Design var producent.
Information arbetet kring nytt stadsbibliotek
Bibliotekschefen informerar om styrgruppens arbetsmöte i Kalmar angående
lokalplan, kostnad och lokalisering inför redovisningen i augusti. Dessutom har
professionen gjort ett studiebesök på biblioteket i Halmstad. Gruppens intryck är
under sammanställning.
Miljödag den 5-6 juni
Jan-Erik Jansson (s) tipsar om miljödagen den 5-6 juni, samt att tavlor av Tore
Nobling då visas.
Justering av AU-protokoll från den 20 maj, § 47 Filialgruppen
Sista raden i protokollet under punkten övrigt, Filialgruppen ska justeras till att
lyda: ”En särskild utredning avseende ansvarsfrågan kring skolbiblioteken
kommer att genomföras av en oberoende utredare”.
Kulturnämnden beslutar således
att godkänna ovanstående justering av AU-protokollet från den 20 maj 2008.
___________
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 17 juni 2008

§ 42

Information om musikal

§ 43

Budgetuppföljning maj 2008

§ 44

Budget för år 2009 och planer för åren 2010-2011 - diskussionsunderlag

§ 45

Biblioteksplan - diskussion
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Motionssvar - Yttrande över motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för
Kulturskolan

§ 47
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§ 48
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§ 49
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KULTURNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 17 juni 2008 klockan 13.30- 16.45.

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Birgitta Möller (s), ordförande
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carl bäck (fp)
UlfLundh (c)
Marcel Abedini (mp)
Jimmy Peters son (s)
Anders Persson (s)
Johanna Larsson (s)
Richard Jomshof (sd)
Ulf Hansson (v)

Tjänstgörande ersättare

Tom Ohlsson (m)

Övriga närvarande
Lars Karlsson (c)

Ersättare

Johannes Chen (kd)
Åke Stridh (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)
Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Fredrik Lundgren, kulturskolechef

Tjänstemän

Sekreterare

Therese Heiderup

Lämnat återbud

Jan Lenna1isson (m)

närvarande §§ 42-43
närvarande §§ 42-45
närvarande § 49 punkt 1.

Justering

Sig11.

Justerare

Jimmy Petersson (s)

Plats och tid

Kommuuhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
onsdagen den 25 juni 2008.

Justerade paragrafer

§§ 42 - 49

Sign.
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 juni 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
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Akten

§ 42
Information om musikal

Under kulturnämndens arbetsutskott den 10 juni 2008 presenterade regissören Niklas
Johansson ett förslag till sammrnngemang för uppförande av en off-Broadway
musikal av kompositören Jason Robert Brown. Nämnden får information om ärendet
och diskuterar möjligheterna till medverkan.
Kulturnämnden beslutar
att

,,,,.

~7(/

\ Sigo.

uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma med förslag till finansiering,
för beslut i kulturnämnden vid senare sammanträde.

J, r

I

Sigo.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2007.88.041

§ 43
Budgetuppföljning maj 2008
Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljning maj 2008 med följande
driftsredovisning.

Nettoanslag
Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,4 Mkr.

Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per dem 31 maj 2008 uppgår till -1,1 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på -1, 1 Mkr. Jämfö1i med budget per den
sista maj är utfallet därmed +-0. Utfallet kan ko1ifattat förklaras enligt följande:
• Inom ett fle1ial områden har kostnaderna sin tyngdpunkt under sommarmånaderna. Det gäller tex Världsarv och till viss del "Öppna sinnet". Här finns i
nuläget ett överskott.
• Kulturenheten har haft stora kostnader i samband med flytt och invigning av den
nya konsthallen, här finns ett underskott.
• Kulturskolan når inte upp till intäktskraven, här finns ett underskott

Prognos
Prognostiserat utfall per den 31 december 2008 beräknas i nuläget till +-0. Detta
förutsatt att det åtgärdsförslag som antogs i majnämnden kan följas. Dock finns ett
antal osäkerheter som beskrivs nedan.

Kommentarer till prog11ose11
Förvaltningen har tidigare aviserat underskott på grund av plusjobb, projektet Sunna
Brass, konsthallsinvigning och utbyte av datorer på ca 0,4 Mkr. Ett åtgärdspaket
antogs i majnämnden för att möta detta. Det bestod av att ta medel från reserven,
besparingar i verksamheten, delårseffekt av tjänsten världsarvskoordinator, samt
utnyttjande av medel för satsningar inom utökade föreningsbidrag.
På grund av att Kulturskolan inte når upp till intäktskraven finns risk för ett
underskott. Budgeten kan eventuellt klaras genom att en vakant tjänst i skolledningen
inte ersätts fullt ut. I vilken utsträckning detta kan ske är ännu inte klmi.
För Kulturenhetens och konsthallens del krävs mycket stor återhållsamhet under
resten av året för att minimera underskottet. Ett arbete pågår för närvarande att
genomlysa enhetens budget för att kunna minimera underskottet. Förvaltningen
inkommer efter sommaren med återrapport kring detta.
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Eftersom det på grnnd av höga restvärden inte varit möjligt att säga upp
Kulturenhetens gamla kontor i Konsetihuset måste förvaltningen själva hitta nya
hyresgäster till denna lokal för att ta ned extrakostnaden. I prognosen förntsätts att
detta kan ske.
Överläggningar har åter tagits upp med Barn- och ungdomsnämnden för att nå en
överenskommelse om skolbibliotek och service till förskolor. Något belopp sätts inte
på detta i nuläget.
Sammanfattningsvis är budgeten för resten av året väldigt snäv och stor
återhållsamhet krävs inom samtliga enheter för att den ska kunna hålla.

Övrigt
Investeringsredovisning
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar.
Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 1,6 Mkr fördelat på 0, 1 Mkr nytt
bibliotek (0,9 Mkr investerat 2007), 1,4 Mkr inventarier ny konsthall samt 0, 1 Mkr
övriga inventarier. Detta innebär att budgeten för inventarier till ny konsthall har
överskridits med 0,2 Mkr.
Måluppfyllelserapportering
Nämnden antog följande mål för god ekonomisk hushållning i december 2007, dessa
är dock inte fastställda av fullmäktige.
• minska gruppen barn och ungdomar som väntar på plats till Kulturskolan med I 0
procentenheter årligen, genom förberedande undervisning/ verksamhet.
• genom årliga uppföljningar mäta att minst 75 % av besökarna och eleverna har en
god upplevd kvalitet.
• medverka i samarbetet inom KKKHV för utarbetandet av jämförelsetal för
folkbiblioteken.
Återrapp01i sker i samband med delårsbokslut.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalenheten.
Föregående budgetuppföljning
Kulturnämnden antog den 27 maj 2008 förslag till åtgärder för att minimera
underskottet på 0,4 Mkr under 2008.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta

att

godkänna budgetuppföljning med helårsprognos, och

att

uppmana samtliga enheter till återhållsamhet för att budgeten för 2008 ska hållas.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
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§ 44
Budget för år 2009 och planer för åren 2010-2011 - diskussionsunderlag
Kulturchefen redovisar diskussionsunderlaget avseende 2009 års budget. Underlaget
följer kommunstyrelsens budgetdirektiv. Kulturnämnden diskuterar olika alternativ.

Sigri.
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§ 45
Bibliotcksplan - diskussion
Ärendet är uppe för diskussion i nämnden och grupperna ska arbeta vidare med
materialet för beslut vid senare sammanträde.

Sign.
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2007.132.860

§ 46
Motionssvar- Yttrande över motion om att införa inkomstrelaterade avgifter
för Kulturskolan
En motion från Vänsterpartiet Karlskrona inkom till kulturnämnden för beredning den
13 december 2007. Motionären föreslår att inkomstrelaterade avgifter införs på
kulturskolan i Karlskrona. Hänvisning görs bland annat till en rappmi "Musik om du
är rik" om avgifterna till kommunala musikskolan, som gjordes av Rädda Barnen från
år 2002.
Rapporten visar på att avgifternas storlek och upplägg varierar påtagligt mellan olika
kommuner. Det exemplifieras både med kostnaden för terminsundervisningen på
instiument, dans, teater och för instrumenthyran.
Förslagsställaren skriver att "ett inkomstrelaterat avgiftssystem skulle vara mer
rättvist och ge alla barn förutsättningar för att kunna delta i den undervisning som
bedrivs på Kulturskolan''. Musikskolans betydelse med sin breda, gedigna utbildning,
anses bidra till de svenska musikframgångarna och har också en stor social betydelse
för ungas utveckling.
De kommunala musik- och kulturskolorna har ingen lagstadgad verksamhet. Det är
därför upp till varje kommun att bestämma verksamhetens omfattning och därmed
också bestämma avgifterna.
Exempel på skolor med inkomstrelaterat system finns t.ex. i Härnösands kommun.
Härnösands modell baseras på föräldrarnas sammanlagda brnttoinkomst och sträcker
sig från 20.000 kr till 60.000 kr med förändrade avgifter vid varje
5.000-kronorsintervall. Vid 20.000 kronor rar man betala 500 kr för första barnet,
hälften för andra och tredje barnet går gratis. Ökningen är sedan I 00 kr vid vmje
brytpunkt och föräldrar med en sammanlagd bruttoinkomst på 60.000 kr eller mer
betalar 1400 kr för första barnet, 700 kr för andra barnet och tredje barnet går gratis.
Sammanfattningsvis har Härnösand höga avgifter jämfö1i med Karlskrona. Rent
praktiskt är det fullt möjligt att genomföra ett liknande system men det innebär ökad
administration. På anmälningsblanketten uppger man i Härnösand som förälder
inkomsten.
I någon kommun har man fått det kommunala bostadsbolaget att subventionera
deltagaravgifterna till kulturskolan för sina hyresgäster.
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Avgifterna på kulturskolan i Karlskrona ligger nationellt sett i mittsegmentet. Vi
tillämpar också sedan ett antal år syskomabatt som innebär att en familj betalar full
avgift för de två första barnen och den tredje är utan kostnad. Vmje år sker en
indexuppräkning.
Vi ser idag ingen fördel med att inkomstrelatera avgiften. Det skulle innebära mer
administrativt arbete och ger inte fler barn tillgång till vår verksamhet på
kulturskolan.
I vår budget för kulturskolan finns idag inga ekonomiska möjligheter att sänka
avgifterna på vare sig terminsundervisning eller för instrnmenthyra.
Kulturnämndens arbetsutskott anser att rådande budgetförhållanden inte medger ett
genomförande av motionens förslag.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att motionen härmed är besvarad.
Yrkanden
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen.
Ulf Hansson (v) yrkar på bordläggning då motionen inte är bilagd ärendet.

Ordförande föreslår att ärendet bordläggs för att motionen ska biläggas ärendet, inför
beslut på nästa sammanträde. Ordförande finner att kulturnämnden är överens om
förslaget.
Kulturnämnden beslutar således
att

I

S!go

bordlägga ärendet till nästa nämndsammanträde.
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§ 47
Delegationsärende
Ärende

Delegat

AU-beslut: Svar på förslag - att namnge del
av Arklimästaregatan vid kv. Wachtmeister

KN:s AU 2007.65.246

Detaljplan för del av Stora Vörta 1:72 m.fl.,
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster
KN 2008.80.214

Samråd. Fördjupning av översiktsplan för
nordvästra stadsbygden - Rosenholm med
omgivningar, Karlskrona kommun, Blekinge Län.

Ivar W enster
KN 2008.81.214

Ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m.fl.,
Trnmmenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster
KN 2008.84.214

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.

I
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§ 48
Anmälningsärende
Budgetuppföljning mars 2008, KF 080506 § 35.

KN 2008.74.042

Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008,
Karlskrona kommun, KF 080424 § 45.

KN 2008.68.042

Revisionsberättelse 2007 och beslut om ansvarsfrihet för
KS, nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ,

S!gn.

KF 080424 § 43.

KN 2008.69.042

Årsredovisning 2007, Karlskrona kommun, KF 080424 § 42.

KN 2008.70.042

Balansfö1ieckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag 1 april 2008, KF 080424 § 47.

KN 2008.71.004

Reviderad utredningsrappo11 - remissversion
KS 2008-03-20 (kofl' 2008-05-07).

KN 2008.55.001

I
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§ 49
Övrigt
Redovisning av upplevd kvalitet på K11lt11rskofa11
Kulturskolan har genom enkäter till elever och föräldrar mätt upplevd kvalitet på
Kulturskolan, och enhetschefen presenterar resultatet för nämnden. Enkäterna har
mätt bland annat kvalitet på information, bemötande och kommunikation, men
även om vikten av publika framträdanden, läger och resor, samt om önskemål av
verksamhet även under lov.
Kulturnämnden avtackar enhetschefen med en blomma och ger lyckönskningar
inför dennes tjänstledighet.
Den politiska filialgruppen
Tom Ohlsson (m) som företräder gruppen efterfrågar tydlighet i kulturnämndens
ansvarsområde gällande biblioteksverksamhet, speciellt beträffande skolrespektive folkbibliotek. Frågan om de befintliga avtalen görs gällande.
Filialgruppen överlämnar frågan till kulturnämnden gällande hur avtalen ska
hanteras. Ordförande föreslår att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram
underlag över vilka avtal som är hanterbara i ett uppsägningsförfarande.

Kulturnämnden beslutar således
att

uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram underlag över vilka avtal som det
är motiverat att säga upp.

Förfrågan om presentation på nämnden
Ledamot Marcel Abedini (mp) önskar att nämnden bjuder in Bengt Saltö för en
presentation på nämnden. Nämndens arbetsutskott har diskuterat förslaget och
ser gärna dylika presentationer så länge det inte ger någon en fördel i ett enskilt
ekonomiskt ärende.
Nästa nämndsammanträde
Ordförande önskar god hälsa och trevlig sommar, nämnden välkomnas åter till
hösten vid nästa nämndsammanträde den 26 augusti 2008.

Sign.
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 augusti 2008

§ 50

Presentation av ny nämndsekreterare

§ 51

Budgetuppföljning juli 2008

§ 52

Information från arbetsgruppen om biblioteksfilialerna

§ 53

Budget för år 2009 och planer för åren 2010-2011

§ 54

Biblioteksplan – tillsättande av arbetsgrupp

§ 55

Yttrande över medborgarförslag – Konsttävling för utsmyckning av Rosenholm

§ 56

Yttrande över medborgarförslag – Konst i kollektivtrafiken

§ 57

Yttrande över motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan

§ 58

Delegationsärende

§ 59

Anmälningsärende

§ 60

Avtackning

§ 61

Övrigt

26 augusti 2008 2

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 26 augusti 2008 klockan 13.30 – 17.40.

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Åke Stridh (s)
Anna Månsson (m)
Rosa-Lie Andreasson (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Tom Olsson (m)
Lars Karlsson (c)
Jan-Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Ivar Wenster, kulturchef
Barbro Ingemansson, kulturstrateg
Ingela Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Annika Eklund, enhetschef
Lisbeth Johansson, ny nämndsekr

Sekreterare

Therese Heiderup
Lisbeth Johansson

Lämnat återbud

Birgitta Möller (s)
Johanna Larsson (s)

närvarande §§ 50- 54
närvarande §§ 50-55
närvarande §§ 50-55
närvarande §§ 50-54
närvarande §§ 50-54
närvarande §§ 54-61

Justering
Justerare

Anders Persson (s)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndagen den 8 september 2008.

Justerade paragrafer

§§ 50 – 61
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Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Therese Heiderup

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 9 september 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Therese Heiderup
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§ 50
Presentation av ny nämndsekreterare
Ordförande hälsar Lisbeth Johansson välkommen som kulturnämndens nya
nämndsekreterare, och hon presenterar sig kort för nämnden. Lisbeth har
arbetat på äldreförvaltningen och även varit fackligt aktiv. Lisbeth arbetar
75% på kulturförvaltningen fr o m den 18 augusti.
______________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2007.88.041

§ 51
Budgetuppföljning juli 2008
Kulturförvaltningens ekonom, Ingela Svensson, redogör för budgetuppföljningen enligt nedan och meddelar även att tjänsten som ekonom för
kulturförvaltningen kommer att innehas av Anders Svensson efter att
delårsbokslutet är klart. Ingela lyckönskas inför sin nya tjänst i kommunen.
Driftsredovisning
Nettoanslag
Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,8 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20080731 uppgår till +1,5 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på +1,9 Mkr. Alltså -0,4 jämfört
med budget per den sista juli. Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande:
• nämnden gör ett underskott bl.a. på grund av retroaktiva utbetalningar.
• inom verksamheten Världsarv har det uppstått flera kostnader som inte var
planerade när budgeten lades. Det gäller t ex förlängning av anställning för
plusjobbare och upptryck av broschyrer.
• kulturenheten har haft stora uppstartskostnader för den nya konsthallen.
• Kulturskolan når inte upp till intäktskraven, här finns ett underskott.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas i nuläget till ca -0,4 Mkr. Ett
antal osäkerheter som beskrivs nedan återstår. En bättre prognos kan lämnas i
samband med delårsbokslutet.
Kommentarer till prognosen
På grund av att Kulturskolan inte når upp till intäktskraven finns risk för ett
underskott. Det har inte varit möjligt att möta detta med återhållsamhet med
personal och övriga omkostnader som tidigare år. Underskottet kan bedömas
fullt ut först när terminen startat.
För verksamheten Världsarv har det uppstått flera kostnader som inte var
planerade vid årets början. Inte heller här kan underskottet fullt ut bedömas
ännu.
För Kulturenhetens och konsthallens del krävs mycket stor återhållsamhet
under resten av året för att minimera underskottet. Även här har ett antal ej
planerade kostnader tillkommit.
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Underskottet för nämnden förväntas minska något under hösten men
nollresultat kommer inte att uppnås.
För projektet Sunna Brass har det under sommaren tillkommit ytterligare
kostnader som gör att merkostnaderna blir betydligt större än vad som tidigare
förväntades.
Några verksamheter ser något bättre ut än tidigare befarat. Det gäller
Kulturlokaler, IT och plusjobbare.
Eftersom det på grund av höga restvärden inte varit möjligt att säga upp
Kulturenhetens gamla kontor i Konserthuset måste förvaltningen själva hitta
nya hyresgäster till denna lokal för att få ned extrakostnaden. I prognosen
förutsätts att detta kan ske.
Överläggningar har åter tagits upp med Barn- och ungdomsnämnden för att nå
en överenskommelse om skolbibliotek och service till förskolor. Något belopp
sätts inte på detta i nuläget.
Sammanfattningsvis är budgeten för resten av året väldigt snäv och stor
återhållsamhet krävs inom samtliga enheter för att hålla underskottet nere.
Övrigt
Uppföljningen behandlas i AU 19 augusti och i Kulturnämnden 26 augusti 2008.
Investeringsredovisning
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga
förvaltningar. Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 1,9 Mkr fördelat
på 0,3 Mkr nytt bibliotek (0,9 Mkr investerat 2007), 1,5 Mkr inventarier ny
konsthall samt 0,1 Mkr övriga inventarier.
Måluppfyllelserapportering
Nämnden antog följande mål för god ekonomisk hushållning i december
2007, dessa är dock inte fastställda av kommunfullmäktige.
• Öka den förberedande undervisningen/verksamheten för barn och
ungdomar som väntar på plats till Kulturskolan, med 10 procentenheter
årligen.
• Genom årliga uppföljningar mäta att minst 75 % av besökarna på bibliotek
och eleverna på kulturskolan upplever god kvalitet.
• Medverka i samarbetet inom KKKHV för utarbetandet av jämförelsetal för
folkbiblioteken.
Personaluppföljning
Redovisas på separat dokument från personalsidan.
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Föregående budgetuppföljning
Kulturnämnden antog den 17 juni 2008 föregående budgetuppföljning som
prognostiserade ett nollresultat.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljning med helårsprognos.

att

ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett besparingsprogram att
presenteras tillsammans med delårsbokslutet på septembersammanträdet.

att

uppmana samtliga enheter till återhållsamhet för att budgeten för 2008
ska hållas.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.
______________
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§ 52
Information från arbetsgruppen om biblioteksfilialerna
Kulturnämnden tillsatte den 29 januari 2008 en politisk redovisningsgrupp för att
parallellt med professionen arbeta med en översyn av biblioteksfilialerna.
Sammankallande ledamot för gruppen redovisar arbetet och hänvisar till
föregående rapportering som fördes i april 2008. Då efterfrågade gruppen tydligare
direktiv från nämnden samt lyfte frågeställningar kring följande tre punkter:
• avtalsförhållande till barn- och ungdomsnämnden, avseende lokaler samt
service kopplat till skolbiblioteken
• inriktning på nytt stadsbibliotek
• övriga biblioteksverksamheter i kommunen
Eftersom efterföljande diskussioner med barn- och ungdomsnämnden inte har fört
med sig några resultat och projektet nytt stadsbibliotek eventuellt skjuts framåt i
tiden gör gruppen bedömningen att en internutredning är nödvändig. Syftet bör
vara att få en ekonomisk konsekvensbeskrivning av valmöjligheterna, samt att
ansvarsförhållandet i befintliga avtal mellan barn- och ungdomsnämnden/
kulturnämnden klarläggs.
Kulturförvaltningen har begärt en internutredning och inväntar att skolchefen ska
återkomma i frågan.
Ordförande anser att arbetsutskottet och kulturförvaltningen ska arbeta vidare
med redovisningsgruppens efterfrågan av siffror och direktiv.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
______________

26 augusti 2008 9

Kommunfullmäktige
Akten

2008.113.041

§ 53
Budget för år 2009 och planer för åren 2010-2011
Kulturchefen redovisar arbetshandlingen avseende 2009 års budget, där ramförslaget är en besparing med 0,5 miljon kronor samt ett ökat intäktskrav med
100-150 tkr.
Tjänstemannaförslag
Prioriterade områden för 2009
• särskilt prioritera planerna på ett nytt stadsbibliotek.
• utveckla Karlskronas nya konsthall och salong.
• få kulturnämndens budget i balans avseende intäkter och intäktskrav.
Under hösten 2008 kommer kulturutredningen att presentera sitt betänkande till
en ny nationell kulturpolitik i Sverige. Utredningen har bl a till syfte att se över
det kulturpolitiska samspelet mellan staten, landstingen och kommunerna.
Utredningen skall också se på förutsättningarna för att bredda ansvaret för
kulturverksamheter i samhället hos både offentliga institutioner och enskilda
aktörer.
En aktuell analys av de regionala utvecklingsstrategierna visar att de
kulturpolitiska frågorna återfinns under begrepp som attraktivitet, god livsmiljö,
innovationer, kreativitet, folkhälsa, demokrati och mångfald. Det visar också på
den bredd som kulturen har fått inom såväl sociala som ekonomiska
utvecklingsfrågor.
Kulturfrågorna i ett bredare perspektiv har alltjämt en godtagbar ställning i
Karlskrona. Antalet besökare och medverkande ligger på en förhållandevis hög
nivå samtidigt som antalet arrangemang ligger stabilt.
Enligt kulturrådets sammanställning för Blekinge står sig kultursektorn väl, i
förhållande till riket. Av den totala kulturbudgeten står kommunerna för över
50 % av finansieringen i länet.
Stor osäkerhet gäller Marinens musikkår framtida verksamhet. En nedläggning
eller flyttning av förbandet skulle vara mycket negativt för musiklivet i
kommunen och regionen. Musikkåren har stor inverkan på kulturnämndens
budget avseende såväl verksamhetsbidrag som kostnaderna för Sparresalen.
Ombyggnaden av Sparresalen är tillsvidare stoppad och kulturnämnden bör under
2009 överväga driftsformen för lokalen.
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Karlskrona har goda möjligheter att kunna erbjuda sina invånare ett kulturliv
präglat av mångfald och variation. Inte minst musiken har en mycket stark
ställning i Karlskrona. Barn och ungdomskulturen är ett viktigt prioriterat område
för nämndens arbete. En öppnare och friare Kulturskola skulle ge fler unga
tillträde till ett kulturskapande. En plan för kulturskolans utökade ansvarsområde
kommer att utarbetas under 2009.
Den nya konsthallen kommer att ge många nya möjligheter för det lokala
kulturlivet. Redan under 2008 har arrangemangen ökat. En fortsatt utveckling av
verksamheten kommer dock att behöva tillskott genom föreningsbidrag och
utökning av ”Öppna Sinnet”-medel.
Karlskronas folkbibliotek genomgår en omfattande förändring i såväl organisation
som arbetssätt. Genom ökad tillgänglighet och med en tydligare fokus på god
service och bra vägledning skall bibliotek kunna förbättra låntagarnas och
besökarnas krav. I samband med en förstudie kring ett nytt stadsbibliotek vill
kulturnämnden ytterligare fördjupa dialogen med låntagarna och medborgarna.
Tidplanen för ett stadsbibliotek är osäker och kommer att aktualisera frågan om
nya investeringar i nuvarande lokaler.
Frågan om finansieringen av skolbiblioteken inom den kommunala skolan är
fortfarande en olöst fråga. Under 2009 kommer den service som utförs av
kulturförvaltningen att minskas.
Kostnaderna för bibliotekens IT-system ökar år från år och kommer under 20092010 att kräva nyinvesteringar för bland annat låneautomater.
Enligt förslag genomförs nu en utredning över framtida nämnds- och
förvaltningsorganisation. Enligt planerna skall ny förvaltningsorganisation börja
gälla 1 juli 2009. Kulturförvaltningen kommer under alla omständigheter att
beröras av förändring men det är i dagsläget svårt att beräkna personalkonsekvenser av förslaget.
Förslag till mål i enlighet med god ekonomisk hushållning 2009
Kulturförvaltningen föreslår som mål för nämnden:
att

öka den förberedande undervisningen/verksamheten för barn och ungdomar
som väntar på plats till Kulturskolan, med 10 procentenheter årligen,

att

genom årliga uppföljningar mäta att minst 75% av besökarna på bibliotek
och eleverna på kulturskolan upplever god kvalitet, och

att

medverka i samarbetet inom KKKVH för utarbetandet av jämförelsetal för
folkbiblioteken.
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Förslag till åtgärder avseende kommunfullmäktiges direktiv
Kulturnämnden har ett behov att genomföra omfördelningar och besparing
motsvarande 1,5 miljoner kr under 2009. För att uppnå helårseffekt måste
besparingarna påbörjas under hösten 2008.
Kulturförvaltningen föreslår följande besparingar:
• nedläggning av biblioteksfilialerna i Hasslö, Holmsjö, Kungsmarken,
Torhamn och Fridlevstad. Verksamheten kan fortgå som skolbibliotek men då
utan ersättning från kulturnämnden. Besparingen är svårberäknad men bör
kunna motsvara 300 tkr.
• reduktion av sammantaget tre heltidstjänster inom förvaltningen, genom
uppsägning eller vakantsättning motsvarande 1.000 tkr.
• avgiftshöjning av kulturskoleavgifterna motsvarande 200 tkr.
Förslag till investeringar i verksamheten
För egna årliga investeringar i verksamheten föreslås att nämnden får avsätta
450 tkr.
Förslag till särskilda satsningar 2009-2011
• Prioritera arbetet med ett nytt stadsbibliotek.
• Förstärka och intensifiera arbetet med Karlskronas världsarvsstatus.
• Tydligare verka för barn- och ungdomskulturen i Karlskrona kommun.
Övrigt
Stiftelsen Blekinge museum har inkommit med särskilt äskande angående
anslaget 2009. Denna ansökan föreslås behandlas i särskild ordning utanför
kulturnämndens budget. Del av kostnaderna för Blekinge museums nya
föremålsmagasin finns upptagna i budgeten.
Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2009 och
planer för åren 2010-2011 enligt ovanstående, föreslås kulturnämnden
föreslå kommunfullmäktige besluta
att

fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2008 till 450 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram,

Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2009 och
planer för åren 2010-2011 föreslås kulturnämnden för egen del besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2009 samt planer för åren
2010-2011.
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Yrkanden
Anders Persson (s), Åke Stridh (s), Jimmy Petersson (s), Rosa-Lie Andreasson
(s), samt Ulf Hansson (v): meddelar att man inte deltar i dagens beslut.
Mötet ajourneras för överläggning i den borgerliga gruppen under en timmes tid.
Efter ajourneringen meddelar ordförande att gruppen väljer att göra nedan
följande ändringar och tillägg i kulturförvaltningens förslag till besparingar.
Punkt ett avseende nedläggning av biblioteksfilialer, ersätts med följande
två punkter:
 omstrukturering av filialer. Lyckeby och Kungsmarken slås ihop och
bildar en modern enhet med verkan senast 1 januari 2010. Placeringen
av den nya Lyckeby/mellanstadsfilialen utreds av filialgruppen
tillsammans med professionen. Syftet är en effektivisering,
modernisering och kvalitetshöjning.
 Torhamns biblioteksfilial läggs ner, vilket sker under budgetåret.
Följande besparingsförslag läggs till:
 minska ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund med 10% med
undantag för Öppna Sinnet, Marinens musikkår samt Blekinge Museum.
Mötet ajourneras i tio minuter för överläggning.
Yrkanden
Ordförande Jan Lennartsson (m): bifall till eget lagt förslag avseende ändringar
och tillägg i kulturförvaltningens förslag till besparingar.
Richard Jomshof (sd): avslag till att Torhamns filial läggs ner, i övrigt bifall till
ordförandes förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Richard Jomshofs och finner
att kulturnämnden antar det egna förslaget.
Kulturnämnden beslutar således föreslå kommunfullmäktige besluta
att

fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2008 till 450 tkr samt
att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram.

samt för egen del besluta
att

godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2009 och planer för åren
2010-2011, med följande ändringar och tillägg avseende besparingsåtgärder;
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att

omstrukturera biblioteksfilialerna Lyckeby och Kungsmarken genom
en sammanslagning, med verkan senast 1 januari 2010. Placeringen av
den nya Lyckeby/mellanstadsfilialen utreds av filialgruppen
tillsammans med professionen,

att

enbart Torhamns biblioteksfilial läggs ner, vilket sker under
budgetåret, och

att

minska det ekonomiska stödet med 10% till föreningar och
studieförbund, med undantag för Öppna Sinnet, Marinens musikkår
samt Blekinge Museum.
______________

26 augusti 2008 14

§ 54
Biblioteksplan – tillsättande av arbetsgrupp
Då kulturnämndens arbetsutskott sammanträdde den 19 augusti 2008 lyfte
kulturchefen behovet av att tillsätta en politisk arbetsgrupp som ska arbeta
med biblioteksplanen. Förslaget är att utse tre personer ur den grupp som
utreder biblioteksfilialerna.
Arbetsutskottet beslutade att tillsätta en politisk arbetsgrupp med tre personer
till vilken nämnden utser ledamöter och ersättare.
Kulturnämnden beslutar
att

utse ledamöter och ersättare till gruppen enligt följande:

Ordinarie ledamöter
Sophia Ljungberg (m)
Tom Olsson (m)
Åke Stridh (s)
______________

Ersättare
Nicole Carlbäck (fp)
Anders Persson (s)
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Kommunfullmäktige
Akten

2008.73.869

§ 55
Yttrande över medborgarförslag – Konsttävling för utsmyckning av Rosenholm
Ett medborgarförslag inkom till kulturnämnden för beredning den 9 maj 2008.
Kulturchefen presenterar förslagsställarens önskemål om att genomföra en
konsttävling för utsmyckning på Telenor Arena Karlskrona genom ett särskilt
riktat bidrag.
Bakgrund
Enligt kulturchefen avsattes 1 % av investeringskostnaden till offentlig
utsmyckning i samband med byggandet av arenan. Uppdraget genomfördes
som en skisstävlan, vilken vanns av Martin Wikström. Utsmyckningen bestod
från början av tre delar; en färgsatt klättervägg som dock aldrig genomfördes,
en stålskulptur med belysning och en kakelmosaik fäst på en av byggnadens
fasader. På Rosenholmsområdet finns sedan tidigare flera skulpturer och
utsmyckning som tillkommit under KA 2:s tid. Inomhus i den nybyggda
arenan finns dock inga konstverk eller utsmyckningar.
Förslagsställaren påpekar att flera passager och väggar enbar består av rå
obehandlad betong, vilket ger ett monotont och trist intryck. Förslagsställaren
föreslår också att 50.000 kr avsätts till en konsttävling.
Kulturförvaltningen anser att föreslagna medel tyvärr är för små för att en
tävling ska kunna genomföras, även med tanke på utförandet av själva
konstverken. Inte ens genom inköp av konst skulle någon verklig synbar
förändring kunna åstadkommas. Kulturförvaltningen har dock med inspiration
från förslagsställaren haft en första kontakt med ansvariga för arenan och
planerar ett gemensamt konstprojekt med start under hösten 2008.
Inriktningen kommer vara att få yngre konstnärer att utföra väggmålningar
och utsmyckningar som väl kommer att komplettera befintlig konstnärlig
utsmyckning.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att

medborgarförslaget lämnas utan bifall och därmed anses besvarat.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget med tillstyrkan av arbetsutskottet.
______________
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Akten

2008.91.866

§ 56
Yttrande över medborgarförslag – Konst i kollektivtrafiken
Ett medborgarförslag inkom till kulturnämnden för beredning den 12 juni
2008. Kulturförvaltningens kulturstrateg informerar om förslagsställarens
uppfattning att konst idag finns på inrättningar och att det finns invånare som
inte tar del av detta utbud.
Förslaget är att konsten ska ta sig till invånarna genom att utsmycka
kollektivtrafik med konst på t.ex. bussar, som utrustas med tavlor, poesi eller
musik i högtalare med Karlskronaanknytning. Målet är att sprida kultur
utanför de traditionella rummen, ha omväxling och lyfta fram olika lokala
kulturella personer.
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska bidra till kulturella inslag
i kollektivtrafiken och att lokalt producerad kultur ska få företräde att synas och
verka.
Kulturstrategen menar att förvaltningens mål för kulturverksamhet är att
arbeta aktivt för att exempelvis konst ska vara en dynamisk del i utvecklingen
av kommunen. En attraktiv plats att besöka, leva och verka i. Vidare förklarar
kulturstrategen att det läggs stor vikt vid att ge service och information åt
allmänhet, politiker, konstnärer, tjänstemän och media. Målsättningen är att
försöka främja eget skapande och ett livaktigt lokalt kulturliv.
Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka till att skapa förutsättningar
för konst i form av offentliga gestaltningar, utställningar och projekt – både
med lokala, nationella och internationella konst- och kulturutövare.
Men vad gäller förslaget om konstinslag på kollektivtrafiken så hör den frågan
till Länstrafikens verksamhet. Det har redan förekommit lokala kulturella
inslag som Länstrafiken direkt har upphandlat.
Kulturförvaltningen har inte något uppdrag eller medel från Länstrafiken inom
sin ordinarie verksamhet, men ställer sig naturligtvis positiv till
förslagsställarens tankar om konsten och kulturens betydelse ur ett lokalt
perspektiv.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att

medborgarförslaget lämnas utan bifall och därmed anses besvarat.

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget med tillstyrkan av arbetsutskottet.
______________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

2007.132.860

§ 57
Yttrande över motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan
En motion från Vänsterpartiet Karlskrona inkom till kulturnämnden för
beredning den 13 december 2007. Yttrandet fördes upp vid kulturnämndens
sammanträde den 17 juni 2008, § 46. Kulturnämnden beslutade då att bordlägga
ärendet, för att bilägga motionen till beslutsunderlaget inför nämndssammanträdet den 26 augusti 2008.
Sammanfattning
Motionären föreslår att inkomstrelaterade avgifter införs på kulturskolan i
Karlskrona. Hänvisning görs bland annat till en rapport ”Musik om du är rik”
om avgifterna till kommunala musikskolan, som gjordes av Rädda Barnen från
år 2002. Rapporten visar på att avgifternas storlek och upplägg varierar
påtagligt mellan olika kommuner. Det exemplifieras både med kostnaden för
terminsundervisningen på instrument, dans, teater och för instrumenthyran.
Motionären skriver att ”ett inkomstrelaterat avgiftssystem skulle vara mer
rättvist och ge alla barn förutsättningar för att kunna delta i den undervisning
som bedrivs på Kulturskolan”. Även Musikskolans betydelse framhålls, då den
med bred och gedigen utbildningsverksamhet anses bidra till de svenska
musikframgångarna. Den anses ha en stor social betydelse för ungas utveckling.
Kulturstrategen informerar att de kommunala musik- och kulturskolorna inte har
någon lagstadgad verksamhet. Det är därför upp till varje kommun att bestämma
verksamhetens omfattning och därmed också bestämma avgifterna.
Exempel på skolor med inkomstrelaterat system finns t.ex. i Härnösands
kommun. Härnösands modell baseras på föräldrarnas sammanlagda
bruttoinkomst och sträcker sig från 20.000 kr till 60.000 kr med förändrade
avgifter vid varje 5.000-kronorsintervall. Vid 20.000 kronor får man betala
500 kr för första barnet, hälften för andra och tredje barnet går gratis. Ökningen
är sedan 100 kr vid varje brytpunkt. Föräldrar med en sammanlagd bruttoinkomst på 60.000 kr eller mer betalar 1400 kr för första barnet, 700 kr för
andra barnet, och tredje barnet går gratis.
Sammanfattningsvis har Härnösand höga avgifter jämfört med Karlskrona. Rent
praktiskt är det fullt möjligt att genomföra ett liknande system men det innebär
ökad administration. På anmälningsblanketten uppger man i Härnösand som
förälder inkomsten.
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I någon kommun har man fått det kommunala bostadsbolaget att subventionera
deltagaravgifterna till kulturskolan för sina hyresgäster.
Kulturstrategen informerar vidare att nationellt sett ligger avgifterna på
Karlskronas kulturskola i mittsegmentet. Sedan ett antal år tillbaka tillämpas
syskonrabatt som innebär att en familj betalar full avgift för de två första barnen
medan den tredje är utan kostnad. Varje år sker en indexuppräkning.
I dagsläget ger det ingen fördel att inkomstrelatera avgiften. Det innebär istället
mer administrativt arbete och ger inte fler barn tillgång till verksamheten på
kulturskolan. Dessutom medger kulturskolans budget inga ekonomiska
möjligheter att sänka avgifterna för vare sig terminsundervisning eller
instrumenthyra.
Kulturnämndens arbetsutskott ansåg vid sitt möte den 19 augusti att rådande
budgetförhållanden inte medger ett genomförande av motionens förslag.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att

motionen avslås.

Yrkanden
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att avslå motionen, mot
Ulf Hanssons förslag att bifalla motionen. Ordförande finner att kulturnämnden
antar förvaltningens förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kulturnämnden kommunfullmäktige besluta
att

motionen avslås.

Reservationer
Ulf Hansson (v) och Åke Stridh (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för
Ulf Hanssons yrkande och lämnar över en skriftlig reservation. Se bilaga 1.
______________
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§ 58
Redovisning av delegationsbeslut
Ärende

Delegat

AU-beslut: Namnsättning av väg på Senoren

KN:s AU
KN 2008.108.246

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

KN 2007.110.214

Remissyttrande avseende betänkandet
”Värna språken – förslag till språklag”.

KN 2008.50.869

Ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m.fl.,
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster
Ivar Wenster

Ivar Wenster
KN 2008.101.214

Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona
kommun, Blekinge Län.

KN 2008.102.214

Detaljplan för Mjövik 1:3 m.fl., Nättraby, Karlskrona
kommun, Blekinge län.

KN 2008.103.214

Kulturnämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
______________

Ivar Wenster,

Ivar Wenster
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§ 59
Anmälningsärende
KF 080529 § 63:

Nya uthyrningstaxor för Sparresalen,
Karlskrona konsthall och konserthusteater.

KN 2007.139.806

KF 080718 § 78:

Kommunala val.

KN 2006.122.102

KF 080718 § 84:

Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer
2010-2011.

KN 2007.88.041

KF 080718 § 85:

Delårsrapport per den 30 april 2008.

KN 2008.100.042

______________
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§ 60
Avtackning
Ordförande och övriga ledamöter i nämnden tackar Therese Heiderup för en god
arbetsinsats som nämndsekreterare. Ordförande överlämnar en gåva med
lyckönskningar.
Therese ger i skrivande stund ett varmt tack till nämnden och förvaltningen för
ett gott arbetsklimat och en givande tid som nämndsekreterare.
______________
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§ 61
Övrigt
Ärendet utgår.
______________
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28 oktober

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 oktober 2008

§ 62

Presentation av ny ekonom och ny personalsekreterare

§ 63

Digitala nämndshandlingar

§ 64

Budgetuppföljning augusti och september 2008
Personalbokslut

§ 65

Disposition av bankkonto och bankgiron fr o m 081001

§ 66

Öppna sinnet

§ 67

Rapport styrgruppen för nytt stadsbibliotek

§ 68

Förslag till mål för kulturnämndens verksamhet

§ 69

Managementplan för Världsarvet, remissvar

§ 70

Presentation av världsarvskoordinator

§ 71

Sammanträdestider för kulturnämnd och arbetsutskott 2009

§ 72

Delegationsärenden

§ 73

Anmälningsärenden

§ 74

Informationsärenden

§ 75

Övrigt

1

28 oktober

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 28 oktober 2008 klockan 13.30 –16.20

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan Lennartsson (m)
Birgitta Möller (s)
Sophia Ljungberg (m)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
Johanna Larsson (s)
Rickard Jomshof (sd)
Ulf Hansson (v)

ordförande
vice ordförande
§§ 62 -73

§§ 62 -73

Tom Olsson (m)

Anna Månsson (m)
Övriga närvarande

Lars Karlsson (c)

Ersättare

Johannes Chen (kd)
Åke Strid (s)
Jan-Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)

§§ 74 -74

Ivar Wenster
Barbro Ingemansson
Anders Svensson

kulturchef
kulturstrateg
ekonom

Hanna Olausson

personalsekreterare

Tjänstemän

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

Justering
Justerare

Ulf Hansson (v)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdagen den 4 november 2008.

Justerade paragrafer

§§ 62 -75

28 oktober

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande

Justerare

…………………………………….
Lisbeth Johansson
…………………………………….
Jan Lennartsson
……………………………………..
Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 november 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

28 oktober

4

§ 62
Presentation av ny ekonom och personalsekreterare
Anders Svensson, ny ekonom i kulturförvaltningen, presenterar sig. Han har arbetat i
Karlskrona kommun sedan år 2000 och kommer närmast från
utbildningsförvaltningen. Han ser fram emot delvis nya arbetsuppgifter inom
kulturnämndens område.
Hanna Olausson, ny personalsekreterare, presenterar sig. Hanna har avslutat sin
utbildning vid Linköpings universitet och ser fram emot att arbeta inom
kulturnämndens område.
Ordföranden hälsade Anders och Hanna välkomna till kulturnämnden.
______________

28 oktober

5

§ 63
Digitala nämndshandlingar
Ordförande föreslår att man ska undersöka möjligheterna att hantera nämndens
handlingar digitalt.
Meningen med åtgärden är att hanteringen ska bli billigare, snabbare och
miljövänligare.
De som föredrar att få sina handlingar per post kan även fortsättningsvis få detta.
Nämndens ledamöter ställer sig positiva till förslaget.

Kulturnämnden beslutar
att

under en prövotid om tre månader hantera nämndens handlingar digitalt till dem
som så önskar

att

uppdra åt kulturförvaltningen att undersöka vilka möjligheter till kompensation
för merkostnader som uppkommer.

28 oktober
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 64
Budgetuppföljning augusti och september 2008 samt personalbokslut
Nettoanslag

Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,9 Mkr.
Ekonomiskt utfall

Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20080930 uppgår till 1,0 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 0,6 Mkr. Alltså fortfarande + 0,4 Mkr
jämfört med budget per den sista september. Utfallet kan kortfattat förklaras enligt
följande:
•
Nämnden gör ett underskott bl.a. på grund av retroaktiva utbetalningar.
Inom verksamheten Världsarv har det uppstått flera kostnader som inte var
planerade när budget lades.
•
Förvaltningens övriga verksamheter uppvisar positiva resultat eller följer
budget per den 30/9.
•
Kulturskolan når inte upp till intäktskraven, men tack vare låga kostnader
under sommaren, då verksamheten legat nere, uppvisar man ett positivt
resultat.
•
Liksom flera tidigare år görs en stor del av bibliotekens medieinköp under
hösten och verksamheten uppvisar därför ett positivt resultat.
Prognos

Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas i nuläget till ca – 0,2 Mkr. Ett antal
osäkerheter som beskrivs nedan återstår.
Budgeten för resten av året är väldigt snäv och stor återhållsamhet krävs inom
samtliga enheter för att hålla underskottet nere. Beräknat att några verksamheter visar
ett bra resultat finns möjlighet att uppnå ett nollresultat om man är mycket
återhållsam med nya utgifter. Risk finns emellertid för ett underskott på ca 200 tkr.
Investeringsredovisning

Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar.
Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 2,1 Mkr fördelat på 1,2 Mkr förstudie
nytt bibliotek (0,9 Mkr investerat 2007), 1,7 Mkr inventarier ny konsthall samt 0,1
Mkr inventarier till biblioteken.
Inventarierna i Konsthallen har blivit dyrare än budgeterade 1,3 Mkr, bl.a. beroende
på att monteringen av utrustningen blivit betydligt dyrare än beräknat. För övriga
inventarier beräknas budgeten lämna ett överskott på 100-200 tkr.
Måluppfyllelserapportering

Nämnden antog mål för god ekonomisk hushållning i december 2007. Dessa är dock
inte fastställda av fullmäktige.

28 oktober
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forts. § 64
Minska gruppen barn och ungdomar som väntar på plats till Kulturskolan med 10
procentenheter årligen, genom förberedande undervisning/ verksamhet. Statistiken är
här under utarbetande och kommer att presenteras under oktober.
genom årliga uppföljningar mäta att minst 75 % av besökarna på biblioteken och
eleverna på Kulturskolan har en god upplevd kvalitet. Redovisning av upplevd
kvalitet vid Kulturskolan skedde vid nämndssammanträdet i juni.
medverka i samarbetet inom KKKHV för utarbetandet av jämförelsetal för
folkbiblioteken. Här är arbetet nu i slutfasen och ett material kommer att presenteras
under hösten.
Personalbokslut
Personalsekreteraren föredrar personalnyckeltalen för andra tertialet 2008.
Glädjande nog har visstidsanställningarna minskat och frisknärvaron är fortsatt hög
bland förvaltningens anställda. Men man kan också konstatera att sjukfrånvaron har
stigit i vissa grupper. Sjuktalen bland män har ökat. Man kan också se en ökning av
sjuktal i gruppen 40 -49 år.
Ordförande påpekar att, trots att budgetläget ser bättre ut än tidigare, är han inte nöjd
med prognosen. Han uppmanar alla att ha full kontroll på kostnaderna även framledes
och att han förväntar sig ett nollresultat .

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
att
att
att

godkänna budgetuppföljning med helårsprognos
uppmana samtliga enheter till återhållsamhet
godkänna personalbokslut

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.

___________

28 oktober
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 65
Disposition av bankkonto och bankgiron fr o m 20081101
Med anledning av att Therese Heiderup och Ingela Svensson har lämnat sina
befattningar som nämndssekreterare respektive ekonom krävs nytt beslut om vem
som har behörighet att disponera kulturförvaltningens bankkonton och bankgiron.
Beslutet avser följande konton:
Bankkonto: 8169-5 903529 597-2
Bankgiron: 5220-7750
5321- 8384
5420-8616
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:
Anders Svensson Ny! Ersätter Ingela Svensson
Barbro Johansson
Birgitta Emilsson
Ingrid Öhman
Lisbeth Johansson Ny! Ersätter Therese Heiderup

Kulturförvaltningen föreslår nämnden att besluta
att

utse Anders Svensson och Lisbeth Johansson som behöriga att
disponera ovan nämnda bankkonto och bankgirokonton.

Kulturförvaltningen beslutade enligt förslaget
________________

28 oktober

9

§ 66
Öppna sinnet
Ordföranden informerade om att Öppna sinnet kommer att genomföras enligt
samma koncept som tidigare år. Det kommer att satsas pengar i huvudsak på
sommararrangemang. Vid val av arrangörer kommer det att tas hänsyn till fria
tankar och nya idéer snarare än till organisation och struktur. Dessutom kommer
Öppna sinnet att marknadsföras bättre än tidigare år.
Kulturnämnden utsåg till att ingå i referensgruppen för projektet
Ordinarie
Jan Lennartsson (m) ordf
Sophia Ljungberg (m)
Ulf Lundh (c)
Birgitta Möller (s)
Ulf Hansson (v)
Ersättare
Tom Olsson (m)
Jimmy Petersson (s)
_____________

28 oktober
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§ 67
Information från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
Ordförande informerar om att styrgruppen har lämnat rekommendationer till
kommunstyrelsen angående placeringen av det nya biblioteket.
Man har i stor enighet kommit fram till att det skall byggas ett nytt bibliotek. Att
bygga om/till det gamla är inte något alternativ. Man har även nått enighet gällande
placeringen.
Ärendet behandlas nu i de olika fullmäktigegrupperna. Det förväntas komma upp på
kommunfullmäktiges möte i december. Ordförande uppmanar ledamöterna att ta del i
diskussionerna i sina respektive partigrupper.
Då gruppen har förvärvat mycket kunskap i samband med arbetet, har
kommunstyrelsen blivit ombedd att ge styrgruppen förlängt uppdrag. Detta för att ta
fram förslag till struktur och innehåll för det nya biblioteket.
Kulturchefen underströk vikten av att arbetet fortsätter med tanke på
planberedskapen. Det tar lång tid att ändra detaljplaner.
Han påpekade också att, om projektgruppen får förnyat uppdrag, kommer
projektorganisationen att förändras.
Bibliotekschefen påtalade att man ska vara medveten om att, oaktat vad som beslutas
ifråga om nytt stadsbibliotek, måste en rad åtgärder göras i det nuvarande biblioteket
för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö.
Kulturnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll
___________

28 oktober
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§ 68
Förslag till mål enligt god ekonomisk hushållning för kulturnämndens
verksamhet
Kommunledningsförvaltningen har strukit kulturnämndens förslag och ersatt dem
med
•
•

Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall årligen öka, från
dagens ca 75%, till minst 80% 2012
Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall årligen öka,
från dagens ca 75%, till minst 80% 2012

Kulturnämnden beslutade enligt förslaget
__________

28 oktober
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§ 69
Information angående managementplan för världsarvet.
Kulturchefen informerade om att kulturförvaltningen, tillsammans med
miljö –och byggnadskontoret och näringslivsutskottet, har lämnat ett slutgiltigt
remissvar i ärendet.
Kulturnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll
______________

28 oktober
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§ 70
Presentation av världsarvskoordinator
Koordinator för arbetet med världsarvsfrågor, Lena Johansson, presenterade sig
och sitt arbete. Hon tillträdde tjänsten den 1 september och har använt tiden fram
till nu att sätta sig in i frågorna, knyta kontakter och planera fortsatta aktiviteter.
Ett stort projekt har varit att arrangera Världsarvsdagen den 24 oktober.
Ordförande hälsade Lena välkommen att samarbeta tillsammans med
kulturnämnden.
______________

28 oktober
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§ 71
Sammanträdestider 2009
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden och dess arbetsutskott hade lämnats
till ledamöterna
Kulturnämnden beslutade att fastställa 2009 års sammanträdesplan enligt
förslaget
______________

28 oktober
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§ 72
Delegationsärenden

Delegat

Detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö,
Karlskrona kommun,Blekinge län.

IvarWenster
KN 2008.112

Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster
KN 2005.142

Kungörelse detaljplan för Västra Rödeby 3:1
(Bubbetorp energiproduktion)
Karlskrona kommun, Blekinge län.

Ivar Wenster
KN 2007.214

Adressnumrering i Södra Skavkulla.
Dnr 2003.162.246.

Ivar Wenster
KN 2003.162

Avtal angående kvarstående ansvar för personal och
verksamhet som ingår i serviceförvaltningen.

Ivar Wenster
KN 2008.55

Förslag till nytt handlingsprogram för etnisk mångfald
i Karlskrona kommun 2008 -2010.

Ivar Wenster
KN 2008.117

Remiss angående grönstrukturplan för
Karlskrona kommun

Ivar Wenster
KN 008.219.

Ansökan om medel för utgivning av bok, Gudirs saga.
Eklund

Annika
KN 2008.116

____________
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16

§ 73
Anmälningsärenden
KS 080812 § 135: Budgetuppföljning per den 31 maj
KS 2008.271.042

KN 2008.110.042

KF 080828 § 97: Utredning om inrättandet av
serviceförvaltning –slutrapport.
KF 2008.249.001

KN8008.55.001

KS 080911 § 167: Budgetuppföljning per den 31 juli.
KS 2008. 110.042

KN2008.115.042

KS 2008.729.141 Bidrag till entreprenörskap och
Kulturarv (förstudie) i Blekinge län.

KN 208.111.869

KS au 30 september 2008 § 74: Kommunledningens
Organisation fr o m 081001

KN 2008.55.001

____________

28 oktober
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§ 74
Informationsärenden
Skrivelse angående biblioteksverksamheten i Torhamn.
För kulturnämndens kännedom har skrivelse från föreningslivet i Torhamn inkommit
där man protesterar emot förslaget att lägga ner biblioteksfilialen i Torhamn.
Ett flertal synpunkter och förslag från nämndens ledamöter framläggs.
Det är dock svårt att göra något i någondera riktning innan kommunfullmäktige har
fattat beslut i frågan.
Ordföranden föreslår att filialbiblioteksgruppen återupptar sitt arbete för att bl a finna
en lösning på oklarheterna omkring samverkan med barn – och
ungdomsförvaltningen.
Kulturnämnden beslutar
att
att

filialbiblioteksgruppen får förnyat uppdrag
uppdra åt filialbiblioteksgruppen tillsammans med kulturförvaltningen att
titta över samverkan mellan barn –och ungdomsnämnden avseende
skolbiblioteket i Torhamn.

Kompetensinventering
Kulturstrategen informerade om arbetet med att inventera vilken kompetens som
efterfrågas av Karlskrona kommun och dess anställda.
Man har för avsikt att söka pengar från EU:s sociala fond.
Information, Blekinge museum.
Kulturchefen informerar om tankarna omkring finansiering av museets verksamhet.
Stiftelsen Blekinge museum kommer att presentera en tydligare arbetsplan.
Tackbrev
Ordföranden informerar om att det till nämnden inkommit brev med tack för hjälp
och stöd från Lyckå kammarmusik och från Nättraby vägmuseum.
Kulturnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll
___________

28 oktober
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§ 75
Övrigt
På fråga angående adresser som saknas informerar kulturchefen om att alla i Sverige
måste ha en belägenhetsadress. Han föredrar vad som tidigare har gjorts i
sammanhanget och att det är nödvändigt att återuppta arbetet.
Kulturchefen informerar om att han har träffat Arbetsmarknadsverket och att de nu
anser att arbetsgivaren har åtgärdat de arbetsmiljöproblem som tidigare fanns på
Kulturskolan. Ärendet är därför avslutat.
Kulturchefen bjuder in till konsert med Mark Stone i kväll.
Ordföranden uppmanade ledamöterna att reservera kvällen den 5 december för
samkväm.
___________

28 oktober
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25 november

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 november 2008

§ 76

Kultur och världsarvsstipendiater/pristagare

§ 77

Reviderad sammanträdesplan

§78

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008

§ 79

Konsekvensanalys och riskbedömning budget 2009

§ 80

Delegationsärenden

§ 81

Anmälningsärenden

§ 82

Informationsärenden

§ 83

Övrigt

1

25 november

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 24 november 2008 klockan 13.30 –

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (m)
ordförande
Birgitta Möller (s)
vice ordförande
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
§§ 79 -82
Jimmy Petersson (s)
Anders Persson (s)
Rickard Jomshof (sd)
Ulf Hansson (v)

Tjänstgörande ersättare

Tom Ohlsson (m)

Lars Karlsson (c)

§§ 76 -78

Åke Strid (s)
Övriga närvarande
Ersättare

Anna Månsson (m)
Jan-Erik Jansson (s)
Johannes Chen (kd)
Rosa –Lie Andreasson (s)
Jan -Erik Jansson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Ivar Wenster
Barbro Ingemansson
Anders Svensson

Kulturchef
Kulturstrateg
Ekonom

Annika Eklund

Chef allmänkultur

Eva Wernersson

Bitr bibliotekschef

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

25 november

Justering
Justerare

Birgitta Möller (s)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndag den 1 december 2008.

Justerade paragrafer

§§ 62 -82

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Birgitta Möller

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 december 2008
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3
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§ 76
Kultur –och världsarvsstipendiater och pristagare 2008
Chefen för allmänkultur redogör för de urvalskriterier man har följt. Man
försöker fördela utifrån kön, ålder och konstform.
De sökande till stipendium och nomineringarna till kulturpriset presenteras.
I år föreslås 6 personer att tilldelas stipendium á 10000 resp 15000 kronor
Kulturpriset är på 20000 kronor. Nomineringarna och förvaltningens förslag
med motivering presenteras.
Utdelning av kulturpris sker vid kommunfullmäktiges möte den 18 december
2008. Under en ceremoni samma kväll i Konsthallen delas stipendierna ut och
kulturpristagaren presenteras.

Kulturchefen redogör för valet av världsarvsstipendiater och pristagare.
I år är delas 6 stipendier ut, på mellan 5000 och 35000 kronor .
För sitt engagemang och arbete med världsarvet föreslås 2 personer att
tilldelas stipendium på 10000 kronor vardera.
Dessa kommer att delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 18
december.
Ordföranden tackar för informationen
______________

4
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 77
Reviderad sammanträdesplan
Ordföranden meddelar att kulturnämndens sammanträdesplan för 2009
har reviderats avseende november och december månader.

_____________________
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§ 78
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008
Ekonomen redogör för budgetuppföljning per den 31 oktober 2008.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20081031 uppgår till 2,1 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 1,5 Mkr, dvs + 0,6 Mkr jämfört
med budget per den sista oktober.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås. Ett antal osäkerheter som beskrivs nedan återstår dock
fortfarande.
•

Kulturskolan kommer inte att uppnå budgeterade intäkter. Underskottet
motverkas till stor del av att ett överskott finns på personalkostnaderna samt
stor återhållsamhet med övriga kostnader.

•

För verksamheten Världsarv har det uppstått kostnader som inte var planerade
vid årets början. Världsarvskoordinator har anställts under året.

•

För Kulturenhetens och konsthallens del krävs mycket stor återhållsamhet
under resten av året för att minimera underskottet. Risk finns här för ett
mindre underskott.
Kulturlokalerna kommer trots god beläggning inte att uppnå budgeterade
intäkter, men man kommer inte heller att göra av med alla budgeterade
kostnader, varför inget underskott kommer att uppstå.
För biblioteksverksamheten förväntas ett nollresultat.

•
•

Sammanfattningsvis är budgeten för resten av året väldigt snäv och stor
återhållsamhet krävs inom samtliga enheter för att undvika underskott. Beräknat
att några verksamheter visar ett bra resultat finns möjlighet att uppnå ett
nollresultat om man är mycket återhållsam med nya utgifter.
Ordföranden uttrycker sin belåtenhet med att kulturnämndens budget ser ut att gå
mot ett nollresultat. Han understök dock vikten av fortsatt ekonomisk
återhållsamhet.

25 november

Forts § 78
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
att
att

godkänna budgetuppföljning med helårsprognos
uppmana samtliga enheter till fortsatt ekonomisk återhållsamhet

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_________________
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§ 79
Konsekvensbeskrivning och riskanalys av budget 2009
Kulturchefen redogör för vilka konsekvenser och risker, för Kulturskolan och
biblioteksverksamheten, som kan uppkomma på grund av den föreslagna
budgeten.
Som ett resultat av den träffade, blocköverskridande, överenskommelsen kan
besparingsåtgärderna inom kulturnämndens område komma att förändras.
Däremot påverkas inte kulturnämndens totala budgetläge av uppgörelsen.
Ramen för kulturnämnden har ökat med 700 tkr. Dessa är i stort sett redan
förbrukade eftersom de ska användas till att stryka vissa besparingar. Bl a
bibehållna avgifter till kulturskolan, bibehållen struktur på filialbiblioteken och
bibehållna bidrag till studieförbunden.
Vidare informerade kulturchefen om att Lärarförbundet och SKTF har begärt
särskild förhandling i fråga om personalneddragningar.
I arbetet med att genomföra påkallade besparingar tittar man strikt utifrån ett
ekonomiskt –och verksamhetsperspektiv. Ambitionen är att minimera
försämringarna. Trots detta kommer det att innebära en minskning av servicen på
biblioteksområdet och minskat utbud på Kulturskolan.
Beslut kommer att tas på kulturnämndens sammanträde i januari
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redogörelsen

________________

25 november

§ 80
Delegationsärenden

Delegat

Detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo)
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl Hasslö,
Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster

Detaljplan för del av Gullbernahult 31 mfl. Östra
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun,
Blekinge län

Ivar Wenster

Detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona
kommun, Blekige län

_____________

Ivar Wenster
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§ 81
Anmälningsärenden
KF 20081023 § 119.
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008
KS 2008.271.042

KN 2007.88.041

KF 20081023 § 121
Möjlighet, förtroende, trygghet.
Omställningsprogrammet
KS 2008.502.020

KN 2008.136.021

KF 20081023 § 123
Balansförteckning obesvarade motioner
och medborgarförslag
KS 2008.256.004

KN 2008.71.004

KF 20081023 § 129
Yttrande över motion om att kaffe som upphandlas
av kommunens förvaltningar och bolag ska
vara rättvisemärkt.
KS 2008.288.021

KN 2008.135.020

KF 20081023 § 130
Yttrande över medborgarförslag om att köpa in
KRAV –och rättvisemärkt kaffe till kommunens
Förvaltningar och bolag
KS 2008.440.058

KN 2008.135.004

KF 20081023 § 142
Förslag till yttrande över medborgarförslag
från RFSL om att homosexuella, bisexuella och
transsexuella ska ha samma rättigheter, möjligheter
och skyldigheter som andra i samhället
KS 2008.240.109

KN 2008.134.004
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§ 82
Informationsärenden
Kompetensinventering
Kulturstrategen informerar om kompetensinventeringen inför ansökan till EU:s
sociala fond, vilken ska vara inlämnad till den 12 december.
Aktivitetsplanerna är färdiga. Prioriteringarna är gjorda utifrån förvaltnings –och
personalnytta.
Besked om tilldelade medel, och i så fall hur mycket, kommer till våren.
Första halvåret med Konsthallen
Chefen för allmänkultur informerar om aktiviteter och bokningar i Konsthallen sedan
öppnandet i maj. Det har varit över förväntan. Fram till dags dato har evenemang och
utställningar lockat 15 890 besökare.
Lokalerna har varit mycket bokade .
Det ser även bra ut inför nästa år. Det är redan 56 preliminära bokningar gjorda.
Ordföranden tackar för föredragningen och riktar, på nämndens vägnar, ett stort tack
till Konsthallens personal för engagemang och hårt arbete.
Adressprojektet
Kulturchefen informerar om att det nu finns pengar anslagna för att återuppta arbetet
med belägenhetsadresser 2009 . Lisbeth Johansson kommer, för kulturförvaltningens
räkning, att arbeta med projektet.
Verksamhetsplan 2009
Kulturstrategen informerar om 2009 års verksamhetsplanering. Det planeras för
mycket aktiviteter.
Det kommer att påbörjas en guideutbildning nu i höst. Till den har mer än 50 personer
anmält sig.
Världsarvet har rönt, och röner, stort intresse från många håll. Världsarvskoordinatorn
har tagit initiativ till flera stora evenemang.
Det blir två jubiléum som ska planeras. Konserthuset fyller 70 år och stadsbiblioteket
fyller 50 år.

25 november
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Forts § 82
Ny chef för Kulturskolan
Kulturchefen informerar om arbetet med att rekrytera ny chef för Kulturskolan. Av 34
ansökningar har 9 valts ut. Dessa har kallats till intervjuer. Av dessa 9 kommer 4 att
väljas ut till ytterligare, fördjupande, intervjuer.
Ambitionen är att kunna kungöra vem som har erhållit tjänsten den 8 -10 december.
Kulturnämnden beslutar
att

ta informationerna till dagens protokoll

25 november
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§ 83
Övrigt
Ordföranden påminner om att Wämöparken fyller 100 år 2010.
Kulturförvaltningen bör, tillsammans med föreningslivet och andra, delta i
planeringen av att uppmärksamma jubiléumet.
Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att ta fram förslag till organisation.
Kulturförvaltningens ordinarie representant och ersättare i Kommunala
handikapprådet, Adam Davidsson resp Lucie Granlund har avgått. Därför utses
som ordinarie ledamot,

Anna Månsson (m) och

som ersättare

Billy Peltonen (s)

______________

25 november

______________
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25 november

______________
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25 november
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27 januari 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 januari 2009

§1

Redovisning av alternativ till internbudget avseende avgiftshöjning för Kulturskolan

§2

Internbudget 2009

§3

Val av arbetsgrupp inför Wämöparkens 100- årsjubileum

§4

Delegationsärenden

§5

Anmälningsärenden

§6

Informationsärenden

§7

Övrigt

1

27 januari 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 27 januari 2009 klockan 13.30 – 16.30

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande ersättare

Tom Olsson (m)
Åke Stridh (s)
Jan- Erik Jansson (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Lars Karlsson (c)
Rosa –Lie Andreasson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson, tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator § 6

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

27 januari 2009

Justering
Justerare

Nicole Carlbäck (fp)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndag den 2 februari2009.

Justerade paragrafer

§§ 1- 7

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Nicole Carlbäck

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 februari 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

27 januari 2009

4

§1
Redovisning av alternativ till internbudget avseende avgiftshöjning till
Kulturskolan
Kulturnämndens arbetsutskott i januari 2009 begärde att kulturförvaltningen skulle ta
fram siffror på hur mycket avgifterna till Kulturskolan behöver höjas för att undvika
att spara in en årsarbetare samt om det går att genom förändringar av
debiteringsmodellen göra en besparing.
Kulturförvaltningens ekonom redogör för hur beräkningarna har gjorts. För en budget
i balans krävs en besparing motsvarande 320 000 kr. För närvarande betalas ca 1300
terminsavgifter in till skolan.
320 000 /(1300x2) = 125
Det innebär att avgiften höjs med ca 20% i förhållande till 2008 års avgifter. Eftersom taxor
beslutas av kommunfullmäktige, torde det endast bli halvårseffekt av höjningen, varför ett
sparbeting på 160 000 kr kvarstår för Kulturskolan.
Avseende debiteringsmodell har det inte varit möjligt att utreda utformning och konsekvenser
av en förändring

______________

27 januari 2009
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§2
Internbudget 2009
Kulturförvaltningens ekonom föredrar förslag till internbudget för 2009.
Kulturnämnden har enligt Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2008
tilldelats en budgetram för år 2009 på 50,7 Mkr. Det innebär att budgetramen
utökats med 0,6 Mkr i förhållande till år 2008.
Det extra anslaget på 700 tkr har fördelats enligt nedan:
•

Kulturenheten (oförändrade bidrag kulturföreningar och studieförbund)
250 tkr

•

Kulturskolan (ingen höjning av deltagaravgifterna) 200 tkr

•

Biblioteksverksamheten (bibehållna filialer) 200 tkr

•

Reserven (oförutsedda kostnader i samband med ovanstående) 50 tkr

Kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning
•

Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall öka från dagens ca 75 %
till minst 80 % 2012

•

Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall öka från dagens ca 75%
till minst 80 % 2012

Överföring av verksamhet till serviceförvaltningen
Under första halvåret kommer kulturförvaltningens transporttjänst att överföras
till Serviceförvaltningen. Den budgeterade kostnaden för denna tjänst uppgår till
265 tkr. Det är i dagsläget oklart om dessa medel ska kvarstanna hos
Kulturnämnden som därmed får köpa tjänsten av Serviceförvaltningen eller om
medel ska ramjusteras till Serviceförvaltningen och tjänsten därmed blir en fri
nyttighet.
Fördelning per verksamhet
•

Kulturnämnden

423 tkr

•

Förvaltningschefen

5 198 tkr

27 januari 2009
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forts § 2

Kulturenheten

12 002 tkr

•

Kulturskolan

8 574

•

Kulturlokaler

3 850 tkr

•

Biblioteksverksamheter

20 128 tkr

•

Reserv

523 tkr

•

Finansiella poster

18 tkr

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

fastställa föreslagna budgetramar till respektive verksamhet

att

uppdra åt förvaltningschefen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

Bibliotekschefen redogör för vad som har gjorts inom biblioteksverksamheten för att
balansera budget samt vilka konsekvenser det har fört/ kommer att föra med sig. Hon
ser att det har inneburit betydande kvalitetsminskningar på flera håll.
Bibliotekschefen informerar också om den lokalöversyn som håller på att göras inom
kommunen. Man inventerar hur mycket outnyttjad yta som föreligger. Man tittar
också över i vilken grad kommunal verksamhet bedrivs i externt hyrda lokaler. I
möjligaste mån ska verksamheten bedrivas i egna lokaler.
Yrkanden
Sophia Ljungberg (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring/tillägg
att

ingen tjänst dras ner på Kulturskolan

att

terminsavgifterna höjs enligt förvaltningens förslag om ”alternativ till
indragning av 1,0 tjänst på Kulturskolan”

att

minska ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund med 5%, med
undantag för Öppna sinnet, Marinens musikkår samt Blekinge museum.

Tom Olsson (m) och Ulf Lundh (c) yrkar bifall till Sophia Ljungbergs förslag

27 januari 2009

forts § 2

Ordförande ajournerar mötet kl 15.15-16.15
Birgitta Möller (s) yrkar återremiss av ärendet för vidare beredning av ekonomiska
lösningar över hela kulturförvaltningens verksamhetsområde, för att få en budget i
balans
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Kulturnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras

Kulturnämnden beslutar
att

återremittera ärendet för vidare beredning

_____________________
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§3
Val av arbetsgupp inför Wämöparkens 100- årsjubileum
2010 firar Wämöparken 100- årsjubileum. Till att arbeta tillsammans med övriga
intressenter med högtidlighållandet av jubileet utses en arbetsgupp inom
kulturnämnden.
Till att ingå i arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum utses
Ordinarie
Nicole Carlbäck (fp)
1 plats (sd)
Jan- Erik Jansson (s)
Ulf Hansson (v)

________________

Ersättare
Sophia Ljungberg (m)
Billy Peltonen (s)

8

27 januari 2009
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§4
Delegationsärenden

Delegat

Detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl Hasslö,
Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster
KN 2008.152.214

Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14
Kristianopel, Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster
KN 2008.150.214

Detaljplan för Verstorp 2:68 m fl Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster
KN 2008.149.214

Detaljplan för Stora Vörta 1:72 Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster
KN 2008.80.214

________________

§5
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Anmälningsärenden
KF 081127 § 160 Svar på medborgarförslag avseende konst i KN 2008.91.866
kollektivtrafiken
KF 081218 § 172 Avsägelser av kommunala uppdrag

KN 2006.122.102

KF 081218 § 175 Avgifter för kommunarkivets tjänster

KN 2006.41.061

KF 081218 § 176 Ekonomi – och verksamhetsstyrning

KN 2009.2.040

KS au 081216 § 118 Kontering av kostnader för
förtroendevalda

KN 2009.3.042

KS 081202 § 232 Regelverk beträffande behandling,
användning och publicering av media inom Karlskrona
kommunkoncern

KN 2008.145.004

KS 081202 § 236 Riktlinjer för Karlskrona kommuns
ärendehantering

KN 2008.146.004

KS 081202 § 240 Förslag till förlängning av central
anställningsprövning av externa tillsättningar
Karlskrona kommun under 2009

KN 2008.143.029

KS 081202 § 242 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008 KN 2008.110.042

27 januari 2009 11

§6
Informationsärenden
Världsarvsbudget
Världsarvskoordinatorn informerar om finansieringen av världsarvsaktiviteterna samt
fördelningen av de 500 tkr som kulturnämnden anslår. Övriga intressenter,
Länsstyrelsen, Fortverket etc. skjuter till medel till specifika projekt. Som ex nämner
hon en stor satsning på nya världsarvsskyltar
Niksar, Turkiet,/Karlskroana
Världsarvskoordinatorn informerar om ett Eu- projekt som Karlskrona deltar i
tillsammans med en turkisk stad, Niksar i nordöstra Turkiet. Projektet löper över 18
månader och syftar till att hjälpa till med utarbetandet av en managementplan för
bevarandet av Niksars kulturarv. En delegation från Niksar kommer till Karlskrona
den 27- 29
januari.
Stadsbiblioteket 50 år
Bibliotekschefen informerar om högtidlighållandet av Stadsbibliotekets 50årsjubileum. Jubileumet firas under hela 2009 med tyngdpunkt på september månad
då biblioteket invigdes.
_________________
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§7
Övrigt
Det föreligger inga övriga ärenden

27 januari 2009 13

27 januari 2009 14

23 februari 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 23 februari 2009

§ 8 Bokslut 2008
§ 9 Internbudget 2009
§ 10 Beslut om status som ideell kulturförening för Aurorakören
§ 11 Val av arbetsgrupp för Lyckeby/Kungsmarken biblioteksfilial
§ 12 Sammankallande arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum
§ 13 Anmälningsärenden
§ 14 Informationsärenden
§ 15 Övrigt

1

23 februari 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 23 februari 2009 klockan 13.30 – 15.50

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan Lennartsson (M)
Birgitta Möller (S)
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini(MP)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

ordförande
vice ordförande

§§ 8-13

§§8, 10- 15

Lars Karlsson ( C)
Åke Stridh (S)

§9

Övriga närvarande
Ersättare

Tom Olsson (M)
Jan- Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson, tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Annika Eklund, chef allmänkultur
Hanna Olausson, personalspecialist

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

23 februari 2009

Justering
Justerare

Marcel Abedini (MP)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndag den 2 mars 2009.

Justerade paragrafer

§§ 8-15

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Marcel Abedini

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

23 februari 2009
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Akten

§8
Bokslut / personalbokslut 2008
Kulturförvaltningens ekonom och kulturförvaltningens personalspecialist redogör för
bokslut och personalbokslut 2008.
Ordförande uttrycker sin glädje över det positiva bokslutet. Han sänder, på
kulturnämndens vägnar, ett stort tack till all personal för gott utfört arbete med att få
budget att gå ihop med bibehållen hög kvalitet på verksamheten.
Ordförande uppdrar åt kulturchefen att uppmärksamma personalen med t ex en tårta
vid lämpligt tillfälle
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att

godkänna årsbokslutet för 2008

att

hos kommunstyrelsen begära att årets positiva resultat om 142 tkr balanseras i
ny räkning hos kulturnämnden

att

hos kommunstyrelsen begära att få föra över de ej utnyttjade
investeringsmedlen om 1077 tkr avseende projekt nytt stadsbibliotek till 2009

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget
______________

23 februari 2009
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Kommunledningsförvaltningen

§9
Internbudget 2009
Eva Magnevall (S) anmäler jäv och träder ur tjänst
Åke Stridh (S) träder i tjänst
Ärendet om internbudget för år 2009 återremitterades till Kulturförvaltningen för
vidare beredning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 januari 2009.
Huvudsyftet var att nämnden ville finna en annan lösning än indragning av 1,0
tjänst på kulturskolan, för att få nämndens budget i balans.
Sedan dess har Kommunstyrelsen beslutat om ytterligare ramjusteringar, vilket för
Kulturnämndens del innebär en minskad ram med 374 tkr. I nedanstående förslag är
även denna ramjustering beaktad. Förslaget är framtaget i samverkan med
nämndens ordförande.
Kulturnämndens budgetram Kulturnämnden har enligt Kommunfullmäktiges
beslut den 18 december 2008 tilldelats en budgetram för år 2009 på 50,7 Mkr.
Därefter har ramen minskats enligt ovan med 0,4 mkr. Det innebär att
Kulturnämndens ram är ca 0,3 mkr högre än föregående år. Förändringen av ramen
beskrivs nedan:
Det extra anslaget på 700 tkr har fördelats enligt nedan:
•

Kulturenheten

250 tkr

•

Kulturskolan

200 tkr

•

Biblioteksverksamheten 200 tkr

•

Reserven
Summa

50 tkr
700 tkr

Den nya ramjusteringen förslås fördelas enligt nedan:
•

Förvaltningschefen

•

Kulturenheten

50 tkr

•

Reserven

50 tkr

•

Organisationsöversyn

180 tkr

Summa

94 tkr
374 tkr

23 februari 2009
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Kulturförvaltningen föreslår efter samråd med kulturnämndens ordförande
kulturnämnden besluta
att

fastställa föreslagna budgetramar till respektive verksamhet

att

uppdra åt förvaltningschefen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

att

uppdra åt kulturförvaltningen att under året göra en översyn av
verksamheten i syfte att spara in 1,0 tjänst i organisation.

Yrkanden
Sophia Ljungberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Birgitta Möller (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag första att- satsen och
lämnar följande förslag
att avstyrka förvaltningens förslag att minska bidragen till studieförbunden och
kulturföreningarna
att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart ta fram alternativa besparingar
motsvarande 128 tkr. Dessa förslag presenteras på nämndens sammanträde den 31
mars 2009
Dessutom föreslår hon att sista att- satsen kompletteras med ett ”motsvarande” och
får följande lydelse
att uppdra åt kulturförvaltningen att under året göra en översyn av verksamheten i
syfte att spara in motsvarande 1,0 tjänst i organisationen
Richard Jonmshof (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag att minska ramen för
biblioteken. Han föreslår att besparingarna görs genom att minska bidragen till
kulturföreningar och studieförbund och/eller Öppna Sinnet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rickard Jomshofs
ändringsyrkande
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

6
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Därefter ställer ordförande proposition på Birgitta Möllers (S) ändringsyrkande
avseende komplettering av sista att- satsen i förvaltningens förslag
Kulturnämnden beslutar att bifalla Birgitta Möllers(S) ändringsyrkande
avseende komplettering av sista att- satsen
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Birgitta Möllers (S)
avslagsyrkande på första att- satsen. Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
Kulturnämnden beslutar således
att

fastställa föreslagna budgetramar till respektive verksamhet

att

uppdra åt förvaltningschefen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

att

uppdra åt kulturförvaltningen att under året göra en översyn av verksamheten
i syfte att spara in motsvarande 1,0 tjänst i organisationen

Reservationer
Birgitta Möller S) Jimmy Petersson(S) Anders Persson(S) Åke Stridh(S) och
Ulf Hansson(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Birgitta Möller (S) yrkande
_____________________

23 februari 2009
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§ 10
Beslut om status som ideell kulturförening, Aurorakören
Eva Magnevall (S) återinträder i tjänst
Aurorakören har den 23 januari 2009 inkommit med ansökan om status som ideell
kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns inom
kulturförvaltningens område.
Kulturförvaltningens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att beluta
att

tilldela Aurorakören status som ideell kulturförening

Efter tillstyrkan av kulturförvaltningens arbetsutskott beslutar
kulturnämnden
att

bifalla ansökan

________________

23 februari 2009

§ 11
Tillsättande av arbets/styrgrupp för nya Lyckeby/Kungsmarkens
biblioteksfilial
Birgitta Möller (S) yrkar att beslutet skjuts fram i avvaktan på att
filialstrukturen i sin helhet är undersökt och att ärendet hanteras i den redan
etablerade biblioteksfilialgruppen
Ordförande yrkar att arbetet med den nya filialen måste igång snarast möjligt
och att en arbetsgrupp utses idag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, att påbörja arbetet genast, och
Birgitta Möllers yrkande att avvakta och inte utse någon ny arbetsgrupp
Kulturnämnden beslutar enligt ordförandes förslag
Kulturnämnden beslutar
att

en arbets/styrgrupp för att arbeta med den nya
Lyckeby/Kungsmarkenfilialen skall väljas idag

I arbetsgruppen ingår
Ordinarie ledamöter
Jan Lennartsson (M) sammankallande
Sophia Ljungberg (M)
Lars Karlsson (C)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)

Ersättare
Tom Ohlson (M)

Jimmy Petersson (S)

Ersättarna har närvarorätt till gruppens möten
Möten hålls i anslutning till arbetsutskottets möten
__________
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§ 12
Sammankallande till arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum
Eftersom det inte utsågs någon sammankallande till arbetsgruppen i samband med
att gruppen tillsattes föreslås Jan- Eric Jansson (S) som sammankallande.

Kulturnämnden beslutar
att

utse Jan- Eric Jansson som sammankallande i arbetsgruppen för
Wämöparkens 100- årsjubileum

Den post i gruppen som föregående möte lämnades till (SD) besätts av
Rickard Jomshof (SD)
__________

23 februari 2009 11

§ 13
Anmälningsärenden
•

KS 2009.60.109 Bidrag till dokumentationsfilm, Lindholmen Karlskrona
KN 2009.16.872

•

KF § 6 090122 Förslag till jämställdhetsprogram för 2009
KN 2009.14.026

_________________
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§ 14
Informationsärenden
Öppna Sinnet
Chefen för allmänkultur föredrar årets fördelning av projektmedel inom Öppna
Sinnet.
Liksom tidigare år har det satsats extra på något projekt. I år har den extra satsningen
gått till en grupp som kallar sig TM Teater. Produktionens namn är The last five years
och kommer att ha Skandinavienpremiär i Karlskrona den 24 maj 2009. Det kommer
att bli totalt 10 föreställningar varav hälften som skolföreställningar. Nya projekt har
också prioriterats.
I övrigt har man fördelat pengarna så brett som möjligt för att få så många
konstinriktningar som möjligt representerade.
KKKHV
Tf kulturchef informerar från konferens med jämförelsekommunerna på Kungsholms
fort där Karlskrona stod för värdskapet.
Representant från Sveriges kommuner och landsting var där och informerade om
kulturutredningen vilken hade släppts dagen innan och till vilken Karlskrona kommun
är remissorgan.
Världsarvsbudget/verksamhetsplan
Världsarvskoordinatorn informerar om den budget som är knuten till världsarvet samt
sin verksamhetsplan för 2009
Arbetet med att skapa ett världsarvscentrum har tagit ordentlig fart genom att hon har
kommit överens med kyrkan om användandet av Tyska kyrkan.
Riksnätverket för världsarv kommer att träffa i Karlskrona den 27- 29 april 2009. Då
kommer riksantikvarien att delta.
Tom Ohlsson (M) påtalar vikten av att världsarvsarbetet får en kunskaps/vetenskaplig
inriktning. Det finns stort intresse för forskning på områden som tangerar världsarvet
Karlskrona samtidigt som den forskning som finns till störst delen härrör från 1930talet. Därför ser han ett utökat samarbete med bla Blekinge tekniska högskola
Universitetsämbetet etc som viktigt.
Lokalstrategigrupp
Tf kulturchefen informerar om att det har bildats en grupp för att kartlägga och se
över de lokaler som kulturförvaltningen disponerar och nyttjandet av dessa.
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forts § 14
Biblioteksplan
Ordföranden understryker vikten av att arbetet med att ta fram en biblioteksplan
kommer igång snarast.
Tf kulturchefen tillsammans med bibliotekschefen får i uppdrag att gå igenom det
arbete som tidigare har gjorts. Därefter kallas arbetsgruppen för biblioteksplan för att
fortsätta arbetet

Delrapport biblioteksfilialgruppen
Tom Ohlsson (M) informerar från arbetsgruppen för biblioteksfilialerna.
Han vill bl a ha en överenskommelse med barn- och ungdomsförvaltningen under
våren 2009.
Dessutom kommer man att arbeta med att undersöka hur önskemålen från
medborgarna ser ut och hur de upplever kvalitet och utbud hos biblioteken och ta
fram förslag till förändringar/förbättringar
Bitr bibliotekschefen meddelar att SCB:s stora brukarundersökning var förstärkt med
en del om biblioteken i Karlskrona. Denna kan vara vägledande i arbetsgruppens
arbete.
Rapportern delges nämndens ledamöter
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§ 15
Övrigt
Stiftelsen Blekinge Museum
Ordföranden börjar med att understryka att, oavsett vad som har gått att läsa i
lokalpressen, har han inga egenintressen i Café Greven
Nämnden var överens om att det är mycket oroande och bekymmersamt att det inte
finns någon mötesplats knuten till Blekinge Museum där man kan sitta ner, ta en bit
mat eller en kopp kaffe. Café Greven har varit ett mycket välbesökt och uppskattat
inslag i miljön omkring museet. Caféet har bidragit till besöksantalet på museet och
vice versa. Det är av största vikt att en lösning kommer till stånd innan sommaren.
Kulturnämnden uppdrar åt tf kulturchefen att på nämndens vägnar tillskriva styrelsen
för Stiftelsen Blekinge Museum och delge dem nämndens syn på frågan och vikten
som nämnden lägger vid att det snarast kommer en lösning på problemet. Dels på kort
sikt och dels på lång sikt
Ny ledamot i kulturnämnden
Ordföranden hälsar Eva Magnevall (S) välkommen som ny ledamot i kulturnämnden
Ny ersättare i arbetsutskottet
Birgitta Möller (S) informerar om att Eva Magnevall (S) har utsetts till ny personlig
ersättare för Anders Persson (S) i kulturnämndens arbetsutskott
Vägnamn
Handläggaren för vägnamn informerar för nämndens kännedom om att det har börjat
komma in synpunkter på vägnamn som tagits beslut om för länge sedan
Det som händer nu är att alla hushåll ska få en adress med väg/traktnamn och
nummer. I takt med att adresserna sätts skickas information om detta till berörda där
man får möjlighet att ha synpunkter på adressen. Namnet på vägen är beslutat
tidigare. Dock är inte alla medvetna om vilket namnet är eftersom det har blivit en
fördröjning mellan namnsättning och adressättning
__________
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31 mars 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 31 mars 2009

§ 16 Arbetsmiljöåtgärder, stadsbiblioteket
§ 17 Utveckling/ förändring biblioteksfilialer
§ 18 Budgetuppföljning per den 28 februari 2009
§ 19 Projektledare, nytt stadsbibliotek
§ 20 Biblioteksplan
§ 21 Teater Gränsland
§ 22 Disposition av bankkonton och bankgiro
§ 23 Status som ideell kulturförening, Bibliotekets Vänner
§ 24 Status som ideell kulturförvaltning, Tipsy danceclub
§ 25 Rapport om medborgarenkätens tilläggsfrågor om bibliotek
§ 26 Rapport, barn- och ungdomskultur
§ 27 Delegeringsärenden
§ 28 Anmälningsärenden
§ 29 Övrigt

1

31 mars 2009

Plats och tid

2

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 31 mars 2009 klockan 13.00 – 15.50

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M) ordförande §§ 16- 24
Birgitta Möller (S)
vice ordförande §§ 16- 24, ordförande §§ 25- 29
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini(MP)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)
Richard Jomshof (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Anna Månsson (M)
Tom Olsson (M)

§§ 18-31, del av § 17

Lars Karlsson (C)

§§ 17- 31, del av § 16

Johannes Chen (KD)
Åke Stridh
Jan- Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

§§ 17- 31, del av § 16

Barbro Ingemansson, tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Ann- Christine Bernhardsson, samordnare barn- och ungdomskultur

Sekreterare

Lisbeth Johansson

31 mars 2009

Justering
Justerare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndag den 6 april 2009.

Justerade paragrafer

§§ 16-29

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson §§ 16- 24

…………………………………….
Birgitta Möller §§ 25- 29
Justerare

……………………………………..
Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 april 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

31 mars 2009
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§ 16
Arbetsmiljöåtgärder Stadsbiblioteket
Bibliotekschefen rapporterar om hur man planerar att arbeta med arbetsmiljöåtgärder på
stadsbiblioteket.
Man kommer att utföra en grundlig skyddsrond. Resultatet kommer att rapporteras till
samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning. Därefter kommer eventuellt
ytterligare djupanalyser att vara nödvändiga. Man kommer att samarbeta med bl a
tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och Kommunhälsan. Det kommer att bli ett
omfattande arbete varför tidplanen syns för kort tilltagen.
Bibliotekschefen föreslår att kulturförvaltningen skriver till kommunstyrelsen med
begäran om att tidsramen utökas till den 31 augusti 2009.
Hon har för avsikt att ge kulturnämnden en rapport om åtgärderna i augusti 2009
Kulturnämnden beslutar
att

uppdra åt kulturchefen att skriva till kommunledningen och begära förlängd
handläggningstid till den 31 augusti 2009

______________

31 mars 2009
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§ 17
Utveckling/förändring biblioteksfilialer
Bibliotekschefen redogör för pågående och planerade åtgärder inom biblioteksfilialerna.
• Torhamn har minskat öppethållandet till 4 tim 1 dag/vecka
• Sturkö. Nuvarande bibliotekslokal kommer att tas i anspråk till
förskoleverksamhet. Det kan innebära att biblioteket kommer att få en
synligare placering. Det planeras för ett bättre samarbete mellan folk- och
skolbibliotek
• Jämjö. Det förs diskussioner med äldreförvaltningen om att skapa en
gemensam mötesplats för kultur, aktiviteter och information.
• Nättraby /Hasslö. Inga förändringar planeras
• Rödeby. Samtal förs med idrotts- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen
och Rödebyskolan om att skapa bättre entréer till bibliotek och ungdomsgård
vilket skulle kunna ge bättre samarbetsmöjligheter. Det borde även kunna
skapa möjligheter för utveckling av Rödeby folk- och skolbibliotek
• Lyckeby/ Kungsmarken. Arbetsgruppen för bildandet av en ny Lyckeby/
Kungsmarkenfilial återkommer med projektförslag inför genomförandet.
Arbetet beräknas vara klart våren 2010
En motion är inlämnad angående lördagsöppet på Rödeby bibliotek. Bibliotekschefen
återkommer angående svaret på motionen.
Ordförande rapporterar från första mötet med styrgruppen för Lyckeby/
Kungsmarkenfilialen. Man hade börjat med att ta fram visioner, skapa en struktur att
arbeta utifrån.
Birgitta Möller (S) påpekar att det är viktigt att se till hela området med Marieberg,
Mariedal, Backabo m fl med tanke på att järnvägen löper rakt igenom det tänkta
upptagningsområdet som en barriär.
Styrgruppen kommer att hålla kulturnämnden informerad fortlöpande om sitt arbete.
Kulturchefen meddelar att hyreskontraktet för nuvarande biblioteket i Lyckeby är
uppsagt för omförhandling
Ordförande tackar för föredragningen
___________

31 mars 2009
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 18
Budgetuppföljning februari 2009
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20090228 uppgår till +1,7 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +1,5 Mkr. Alltså +0,2 Mkr jämfört med budget per den sista februari. Utfallet kan
kortfattat förklaras enligt följande:
• Förvaltningens samtliga verksamheter utom kulturenheten uppvisar positiva
avvikelser i förhållande till periodiserad budget per den 28 februari. Störst
positiv avvikelse visar biblioteket, kulturlokaler och administrationen.
• Biblioteket positiva resultat härrör från både personal- och mediebudgetarna.
• Kulturlokalernas kostnader ligger lägre än budget meden intäkterna i stort sett
på budget.
• Administrationens positiva resultat kommer huvudsakligen från lägre
personalkostnader inom förvaltningsledningen samt låga omkostnader inom
Världsarvet hitintills i år.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna
bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen budgetavvikelse förutspås.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari och överlämna denna
till kommunstyrelsen

Kulturnämnden beslutar
att

bifalla förvaltningens förslag

___________

31 mars 2009

§ 19
Projektledare för arbetet med nytt stadsbibliotek
Kulturchefen meddelar att bibliotekschef Inger Persson har tillsatts som
projektledare mellan 1 april 2009 till 31 mars 2010för arbetet med nytt
stadsbibliotek. Hon kommer att arbeta 20 % av sin arbetstid med projektet.
Kulturnämnden önskar projektledaren lycka till
________________
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§ 20
Information, biblioteksplan
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kulturnämnden att utarbeta en biblioteksplan för
Karlskrona kommun
Kulturchefen informerar om att initiativ tagits till samarbete över
förvaltningsgränserna.
Då kulturförvaltningen, under rådande omständigheter, präglas av hög
arbetsbelastning, har kulturchefen bedömt att det är motiverat att anlita en extern
kompetens för utformningen av biblioteksplan. Detta skulle göra att arbetet kan
färdigställas på relativt kort tid. Hon har tagit kontakt med en konsult som kan sätta
igång arbetet tämligen omgående
Arbetsgruppen har haft ett sammanträde. Man kommer att utgå ifrån ett dokument
framtaget 2008
På kulturnämndens arbetsutskott den 24 mars framkom förslag om
att slå samman styrgruppen för biblioteksfilialer med styrgruppen för
framtagandet av en biblioteksplan. Filialgruppens grunduppdrag
ligger kvar och man tillför framtagandet av en biblioteksplan för
Karlskrona kommun
Kulturförvaltningens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att besluta
att

det görs en sammanslagning av de båda styrgrupperna. Gruppen får
följande ledamöter

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tom Olsson (M) sammankallande

Ulf Lundh (C)

Sophia Ljungberg (M)

Anders Persson (S)

Nicole Carlbäck (FP)
Lars Karlsson (C)
Jimmy Petersson (S)
Åke Stridh (S)
Kulturnämnden beslutar
att

bifalla arbetsutskottets förslag. Ersättarna har närvarorätt

31 mars 2009
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§ 21
Information Teater Gränsland
Kulturchefen informerar om att Teater Gränsland är ett 3- årigt kulturprojekt som
drivits i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen med en anställd
projektledare på halvtid.
Projektet startade år 2000 och håller nu på att avslutas för kulturförvaltningens del.
Det har sedan 2003 varit en ordinarie betygssatt verksamhet på Sunnadalsskolan, och
barn- och ungdomsförvaltningen övertar hela ansvaret.
Projektet har varit framgångsrikt och skapat mycket aktiviteter runt kultur/skola.
Kulturnämnden tackar för informationen

__________

31 mars 2009
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§ 22
Disposition av bankkonton och bankgiro
Med anledning pensionsavgångar inom administrationen krävs nytt beslut om vem som
har behörighet att disponera kulturförvaltningens bankkonton och bankgiron. Beslutet
avser följande konton:
Bankkonto: 8169-5 903529 597-2
Bankgiron: 5220-7750
5321- 8384
5420-8616
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:
Anders Svensson
Birgitta Åkesson
Yvonne Skärheden
Birgitta Emilsson
Lisbeth Johansson
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att
nämnda personer utses till att få behörighet att disponera ovan nämnda
bankkonto och bankgirokonton.

Kulturnämnden beslutar
att

bifalla förvaltningens förslag

__________

31 mars 2009
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§ 23
Status som ideell kulturförening, Bibliotekets vänner
Bibliotekets Vänner har den 17 februari 2009 inkommit med en ansökan om
status som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som gäller inom
kulturförvaltningens verksamhet
Kulturnämnden beslutar
att

bifalla ansökan

_________________

31 mars 2009
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§ 24
Status som ideell kulturförening, Tipsy Dance Club
Tipsy Dance Club har den 12 mars 2009 inkommit med en ansökan om status som
ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som gäller inom
kulturförvaltningens verksamhet
Kulturnämnden beslutar
att

bifalla ansökan

__________

Ordföranden tackar kulturförvaltningens Ann- Christine Bernhardsson och
Maria Holmqvist för ett mycket välordnat arrangemang i samband med UKM
(Ung kultur möts) och för deras arbete med barn- och ungdomskultur i
Karlskrona kommun de senaste 5 åren

31 mars 2009
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§ 25
Rapport från medborgareundersökningens tilläggsfrågor om bibliotek
2008 genomfördes en medborgarundersökning om biblioteksverksamheten bland
KKKHV- kommunerna. Denna rapporterades om på kulturnämndens decembermöte
2008
I undersökningen fanns ett antal tilläggs/fördjupningsfrågor som biträdande
bibliotekschefen lämnar rapport om. Dessa handlar bl a om i vilken utsträckning
medborgarna besöker biblioteken och i vilken utsträckning de skulle ha besökt
biblioteken under andra förutsättningar än de som råder idag. Frågorna har ställts till
1000 personer i varierande åldrar i varje kommun. Drygt hälften har svarat i Karlskrona
Kulturnämnden tackar biträdande bibliotekschefen för rapporten
__________

31 mars 2009
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§ 26
Rapport om barn- och ungdomskulturen i Karlskrona kommun

Samordnaren för barn- och ungdomskultur, Ann-Christine Bernhardsson, informerar
om UKM som är en nationell organisation där regioner och kommuner är
medlemmar. I Karlskrona bedrivs arbetet av kulturförvaltningen, idrotts- och
fritidsförvaltningen, Musik i Blekinge och Ungdomens hus Porslinan. UKM har som
främsta uppgift att erbjuda ungdomar en scen där de kan visa upp sin konstform.
Detta har blivit en fantastisk mötesplats där ungdomar som inte annars hade kommit i
kontakt med varandra kan mötas och göra saker tillsammans.
Nytt för UKM- festivalen i år var speeddating mellan ungdomar och politiker. Detta
slog väl ut. Det finns en otrolig kraft i den unga kulturen.
Tio deltagare kommer att representera Karlskrona på UKM-riksfestival i juni.
Ann- Christine B visar den nya webbplatsen ”Ung i Karlskrona”. Man kommer att
hitta platsen via Karlskrona kommuns hemsida, men också genom den egna adressen
www.karlskrona.se/ung Webbplatsen är utformad tillsammans med idrotts- och
fritidsförvaltningen, kommunens informationsenhet och ett antal ungdomar. Man
hoppas att ungdomarna ska använda webbplatsen för att lägga in sina nyheter.
En förvaltningsövergripande grupp arbetar med frågor som rör ungdomsdemokrati
som håller på att utforma en flik, ”Var god tag plats”, där tanken är att ungdomarna
ska ta del i samhällsfrågorna.
I slutet av april blir det lansering av webbplatsen.

Kulturnämnden tackar Ann- Christine Bernhardsson för informationen

__________

31 mars 2009

§ 27
Delegeringsärenden

15

Delegat

•

Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl,
Hasslö Karlskrona kommun, Blekinge län

Barbro Ingemansson
KN 2009:10:214

•

Detaljplan för Mjövik 1:3 m fl Nättraby
Karlskrona kommun, Blekinge län

Barbro Ingemansson
KN 2009:23:214

•

Ändring av detaljplan Aspö 5:68
Karlskrona kommun, Blekinge län

Barbro Ingemansson
2009:34:214

• Yttrande över Marinstationen Ö Hästholmen
___________

Lena Johansson
KN 008:105:875

31 mars 2009
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§ 28
Anmälningsärenden
•

•

KF 090226 § 38 Svar på motion om inkomstrelaterade avgifter för
Kulturskolan
KN 2007.123.860

KF 090226 § 28 Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
KN 2006.65.880
_________________

31 mars 2009
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§ 29
Övrigt
Skrivelse från personalorganisationerna på Blekinge Museum
Kulturchefen informerar om att det inkommit en skrivelse ställd till huvudmännen för
Stiftelsen Blekinge Museum från personalorganisationerna på Blekinge Museum.
Skrivelsen tar upp den situation som man upplever i personalgruppen, och som även
speglats i media, och uppmanar stiftelsens styrelse att snarast ta tag i problemen.
Ordförande informerar om att den turbulens som har kommit till uttryck bl a i media
är känt av styrelsen. Styrelsens presidium och beredningsutskott kommer att träffa
företrädare för huvudmännen Landstinget och Karlskrona kommun för att diskutera
frågan.
På Stiftelsen Blekinge Museums styrelsemöte den 23 april kommer förmodligen
åtgärder att föreslås.
Skrivelsen läggs till handlingarna
Kommunens översiktsplan
Marcel Abedini (MP) tar upp frågan om nämndens hantering av kommunens
översiktsplan. Han uttrycker oro för att det inte finns någon som handlägger detta på
kulturförvaltningen.
Handläggning av planärenden ligger på delegation hos förvaltningschefen. I de fall
det är ärenden som förvaltningen anser har kulturell betydelse så tas de upp för
diskussion i kulturnämnden. Det finns inte några planer att anställa någon särskild för
att hantera planärenden. För övrigt finns alla handlingar tillgängliga på
kulturförvaltningen och på Karlskrona kommuns hemsida.
Ordförande meddelar att det är en viktig fråga och att kulturnämnden tar den till sig
Wämöparkens 100- årsjubileum
Jan- Eric Janson (S) informerar om arbetet med Wämöparkens jubileum. Det är för
närvarande 6 personer som ingår i den arbetsgrupp som arbetar med frågan. Den 2
april kommer Jan- Eric att träffa representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunens evenemangssamordnare. Därefter ska arbetsgruppen kallas för ett
första sammanträde.
Nästa kulturnämndssammanträde
Åke Stridh (S) föreslår att ledamöterna träffas för lunch kl 12.00 på Östersjöskolan
innan sammanträdet den 28 april. De som önskar delta kan anmäla det till Åke senast
1 vecka innan.

26 maj 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 maj 2009

§ 30

Beslut om kriterier för ändring av vägnamn

§ 31

Presentation av Kulturskolans chef

§ 32

Delrapport, utredning angående Kulturskolan

§ 33

Delårsbokslut april 2009

§ 34

Fördelning investeringsram 2009

§ 35

Delrapport, biblioteksplan

§ 36

Delrapport, ny biblioteksfilial Lyckeby/ Kungsmarken

§ 37

Delegeringsärenden

§ 38

Anmälningsärenden

§ 39

Informationsärenden

§ 40

Övrigt

1

26 maj 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 26 maj 2009 klockan 13.30 – 16.35

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Marcel Abedini (MP)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

§§ 31- 40

§§ 30- 39

Tom Ohlsson (M)
Åke Stridh (S)

§ 30

Övriga närvarande
Ersättare

Anna Månsson (M)

Johannes Chen (KD)
Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)
Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Annika Eklund, chef allmänkultur
Ann- Mari Edström, chef Kulturskolan
Hanna Olausson, personalspecialist

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

26 maj 2009

Justering
Justerare

Anders Persson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 4 juni 2009.

Justerade paragrafer

§§ 30 – 40

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 9 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

26 maj 2009

§ 30
Beslut om kriterier för ändring av vägnamn
Karlskrona kommun har sedan årsskiftet intensifierat arbetet
med adressättning av bostäder. Kulturförvaltningens
arbetsutskott har ansvar för att adressens namn blir fastställt.
Det sker utifrån förslag från det lokala föreningslivet eller
boende längs vägen/i trakten.
Det har visat sig att fastighetsägarna ofta återkommer med
synpunkter på namnet, mycket sällan på övriga uppgifter, och
vill ha en ändring till stånd.
Det är svårt att tillgodose varje enskild fastighetsägares
önskemål om namn. Eftersom det kommer att fattas beslut om
många adressnamn framöver kommer kulturnämndens
arbetsutskott att behöva förhålla sig till vilka kriterier som ska
gälla för att ett beslutat om väg/ traktnamn ska ändras. Risken
finns att annars kan det komma att bli åtskilliga ändringar av
varje namn.
Kriterier för ändring av fastställt namn föreslås vara
•

Merparten av fastighetsägarna längs vägen är överens
om ett byte av väg/traktnamn.
• Namnet finns inte sedan tidigare i samma
postnummerområde och ska inte kunna förväxlas
med vägar i närliggande områden
• Namnet följer rekommendationer i SiS (SS 63 70 03)
Så kallade populärnamn saknar betydelse för postbefordran
men kan redovisas som en extra upplysning för dem som
känner till det och väljer att använda det.

4
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Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

kriterier för att ändra beslutat väg/traktnamn ska vara:
- merparten av fastighetsägarna längs vägen är
överens om ett byte av
väg/traktnamn.
- namnet finns inte sedan tidigare i samma
postnummerområde och ska inte kunna förväxlas
med vägar i närliggande områden
- namnet följer rekommendationerna i SiS (SS 63 70

Efter tillstyrkan i arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget
__________________
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§ 31
Presentation av ny chef för Kulturskolan
Ann- Mari Edström, ny chef för Kulturskolan, presenterar sig. Hon är i botten
glaskonstnär vilket hon har arbetat som i många år, kombinerat med undervisning
inom konst. Närmast kommer hon från Lund där hon doktorerat i pedagogik.
Ordföranden hälsar Ann- Mari riktigt välkommen till Karlskrona och
kulturförvaltningen.
______________

26 maj 2009
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§ 32
Delrapport, utredning angående Kulturskolan
Kulturskolechefen rapporterar från den pågående utredningen om Kulturskolan.
Uppdraget är bl a att undersöka möjligheterna till flytt av Kulturskolan till kv
Psilander.
Tommy Rönnerholm, Utbildningsförvaltningen, Ann- Mari Edström, Kulturskolan,
har tillsammans med fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen träffats ett
flertal gånger för att undersöka möjligheterna för flytt.
Nuvarande lokaler är ömsesidigt uppsagda. Från Karlskrona kommuns sida eftersom
en 35 %- ig hyreshöjning är aviserad.
Utbildningsförvaltningen och Kulturskolan har lämnat synpunkter och
kravspecifikation på framtida lokaler. Kulturskolan drar slutsats att det är möjligt att
flytta Kulturskolan till kv Psilander under förutsättning att
• Lokaler frigörs och byggs om
• Kulturskolans verksamhet hålls ihop
• Kulturskolan och Estetiska programmet har samma egenvärde
Av rapporterna framgår att det finns förutsättningar för att genomföra den önskade
flytten. Kulturskolan kan överta AV- centralens lokaler på vån 5. Ett visst
samnyttjande av lokaler med estetiska programmet kommer att ske vilket innebär en
högre nyttjandegrad för lokalerna.
Flytten skulle kunna innebära att ett utbildningscentrum för kultur kan komma att
skapas.
Genomförandegruppen ser positivt på möjligheterna att flytta Kulturskolan till kv
Psilander, dock är tidsperspektivet och kostnader osäkerhetsfaktorer
Ordföranden tackar för rapporten
______________
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Akten

§ 33
Delårsbokaslut med personalbokslut april 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslutet för april 2009.
Kulturnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 50,9 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20090430 uppgår till +/0, i detta belopp ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på +0,2 Mkr. Alltså 0,2 Mkr jämfört med budget per den sista april.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att
kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom
givna ramar, det vill säga ingen budgetavvikelse förutspås.
Kulturnämndens budget för år 2009 är mycket snäv.
Det är viktigt att man anpassar verksamheten och ambitionerna
efter de ramar man har fått. Budgeten tillåter inga ofinansierade
projekt om balans ska kunna uppnås.
Investeringsredovisning
Kulturnämnden har preliminärt tilldelats en investeringsram på
450 tkr för år 2009. Hitintills i år har 100 tkr förbrukats av
anslaget (avser inköp gjorda av Kulturskolan och biblioteken).
Prognosen är att hela anslaget kommer att förbrukas under året.
Personaluppföljning
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen per
den 30 april 2009.
Antal tillsvidareanställda har minskat med tre personer sedan
2008.
Antal visstidsanställda har minskat med fyra personer sedan
2008 och detta då förvaltningen arbetat med att inte
vikariatsbesätta vakanta underlag inför besparingar i 2009 års
budget.
Antalet timanställda omräknat i årsarbetare har sjunkit med totalt
0,61 personer jämfört med 2008. Denna minskning kan kopplas till
de besparingar som åligger förvaltningen under 2009.
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Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat något i
hela förvaltningen. Förvaltningen har övervägande
heltidstjänster.
Övertiden/fyllnadstiden har totalt sett ökat med cirka tre timmar
i genomsnitt per anställd jämfört med 2008. Bland männen
finner vi den högsta ökningen med drygt sex timmar i
genomsnitt per anställd. Denna ökning ser vi i dagsläget ingen
förklaring till.
Sjukdagar per anställd/kön har totalt sett minskat med i
genomsnitt en halv dag per anställd sedan 2008, samma takt
gäller bland både män och kvinnor.
Sjukdagar per anställd/ålder har ökat med knappt fyra dagar för
åldersgruppen t.o.m. 29 år sedan föregående år, medan det skett
en något mindre ökning för medarbetare i spannet 40-49 år. Den
högsta sjukfrånvaron återfinns i åldersspannet 50-59 år, men har
här minskat med ca tre dagar sedan samma period 2008. En
mindre minskning har även skett inom åldersgruppen 30-39 år.
Däremot ökar antalet sjukskrivningsdagar jämfört med 2008
bland våra medarbetare över 60 år.
Sjukdagar per anställd/frånvarointervall har ökat upp t.o.m. 90
dagars frånvaro jämfört med samma period 2008. Antalet
sjukdagar över 90 har i genomsnitt minskat med cirka hälften,
detta kan bero på att en medarbetare under 2008 erhållit
permanent sjukersättning.
Frisknärvaron i procent har ökat med cirka nio procentenheter
för män, men har minskat med drygt fyra procentenheter för
kvinnor. Detta ger totalt sett en något minskad frisknärvaro i
förvaltningen.
På fråga om utredning avseende ökande sjuktal blir svaret att det
inte planeras någon dylig.
Uppdrag från kommunfullmäktige
Översyn av icke obligatoriska verksamheter, där ambitionen
kan sänkas utan att det medför ökade kostnader för annan
kommunal nämnd.
Den enda obligatoriska verksamheten som kulturnämnden bedriver
är bibliotek. All annan verksamhet som bedrivs inom
kulturnämndens område är i princip frivillig och dess omfattning
och ambitioner bestäms av politiska prioriteringar.
Översyn av dessa ambitioner och prioriteringar bör lämpligen göras
i samband med beslut om internbudget.
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Kvalitetsutvecklingsprojekt som inte är absolut nödvändiga eller
inte leder till sänkta kostnader för kommunen som kan skjutas på
framtiden
Enligt kulturnämndens budgetbeslut ska biblioteksfilialerna i
Lyckeby och Kungsmarken slås samman till en ny modern filial.
Ett utredningsarbete pågår i denna fråga under ledning av en
politisk arbetsgrupp, målet är att den nya filialen ska öppnas under
början av nästa år samt att kostnaden inte ska överstiga kostnaden
för nuvarande två filialer. Om man skulle komma fram till att
projektet leder till ökade kostnader, kan det vara ett exempel på ett
kvalitetsprojekt som kan behöva skjutas fram i tiden.
Projektet angående nytt bibliotek i Jämjö tillsammans med
äldreförvaltningen är redan avblåst tills vidare av kostnadsskäl.
Positiva effekter av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad
som antagits i årsbudgeten.
Samtliga förvaltningar har erhållit en generell kompensation med
1% för kostnadsökningar. För kulturnämndens del beslutades det i
samband med internbudgeten att denna kompensation skulle läggas
till reserven för oförutsett i sin helhet. Det innebär att ingen av
nämndens verksamheter fått kompensation för kostnadsökningar
med anledning av inflation. Trots att den generella inflationen i
år beräknas bli lägre än 1 % har vissa av nämndens verksamheter
drabbats av kraftiga kostnadsökningar, som de fått klara inom
givna ramar. Exempelvis har kostnaderna för databastjänster för
biblioteken stigit med cirka 10% sedan föregående år.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta

att

godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och
personaluppföljning per den 30 april och överlämna
denna till kommunstyrelsen

Kulturnämnden beslutar
att

godkänna delårsbokslut med personalnyckeltal per april
2009

______________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 34
Fördelning investeringsram för 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör 2009 års investeringsram.
Kulturnämnden har tilldelats en investeringsram för år 2009 på
totalt 450 000 kr, vilket är samma belopp som föregående år.
Till detta kommer ett ram på 400 000 kr som är avsedd för att
täcka kostnaderna för det fortsatta utredningsuppdraget
angående nytt stadsbibliotek.
Samtliga verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde har
inkommit med äskanden om investeringsmedel. Dessa har
diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp, som dock inte
kommit till något gemensamt förslag till fördelning. En
genomgång av inkomna äskande har givit vid handen att vissa
projekt kan skjutas framåt i tiden.
Förslaget bygger på att de kostnader som framkommer under
arbetet med översyn av arbetsmiljön på stadsbiblioteket, enligt
uppdrag från Kommunstyrelsen, inte ska bekostas av
kulturnämndens ordinarie investeringsram. Vidare ryms inte
heller kostnader för inköp av nya in-/utlåningsmaskiner till
stadsbiblioteket inom ramen.
De inkomna äskandena uppgick till 845 000 kr. Det innebär att anslagen måste bli
betydligt lägre än de äskade.
Förslag till investeringsbudget för år 2009:
Ansvar

Verksamhet

Äskande 2009

Budget 2009

60204000

Kulturenheten

180 000

75 000

60204200

Kulturskolan

205 000

100 000

60204300

Kulturlokaler

160 000

100 000

60205000

Biblioteken

300 000

175 000

Summa

845 000

450 000

Kulturförvaltningen förslår Kulturnämnden besluta
att

fastställa ovanstående investeringsbudget för år 2009

26 maj 2009
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Yrkanden
Ordföranden föreslår återremiss för att få utförligare information avseende gjorda
äskanden
Kulturnämnden beslutar
att återremittera förslag till fördelningsbudget för år 2009
______________
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§ 35
Delrapport, biblioteksplan
Tf kulturchefen redogör för hur arbetet med framtagandet av en biblioteksplan för
Karlskrona kommun fortgår och hur tidsramen ser ut. Konsulten har lämnat ett
förslag till styrgruppen att ta ställning till. Tf kulturchefen uppmanar ledamöterna i
styrgruppen att antingen bifalla det förslag som lämnats eller att återkomma med
synpunkter i god tid innan nästa möte med konsulten.
Nyckelorden i förslaget är ”dialog och samarbete” och berör flera förvaltningar.
Tom Ohlsson (M), sammankallande i styrgruppen, föreslår de olika politiska
grupperna att diskutera bl a visioner och lämna förslag till konsulten inför nästa möte
i juni
Ordföranden tackar för rapporten
_____________________

26 maj 2009

14

§ 36
Delrapport, Lyckeby/ Kungsmarkenfilialen
Bitr bibliotekschefen redogör för arbetet i styrgruppen för en ny filial. Koncensus
råder angående värdet att driva frågan vidare och målet är en modern biblioteksfilial
med både bas- och konceptbiblioteksverksamhet innefattande ett barn- och
ungdomsperspektiv.
Frågor man arbetar med är bla placeringen, målgrupp, integration.
Ordföranden tackar för rapporten

26 maj 2009

§ 37
Delegationsärende
Redovisning av delegeringsärenden
Delegat
Anstånd med tidsram för arbetsmiljöutredning

Barbro Ingemansson

på Stadsbiblioteket
Detaljplan för Kv Kölen(Hästö Marina m fl,

Barbro Ingemansson

Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 008.20.214
Ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl,

Barbro Ingemansson

Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
2008.84.214

KN

Ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 mfl, Barbro Ingemansson
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2008:101.214
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________
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§ 38
Anmälningsärenden
Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
2009.61.087

KN

KS 090407 § 119
Projekt adressättning på landsbygden
2009.60.087
NLU 090317 § 24
___________

KN
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§ 39
Informationsärenden
Konsthallen 1 år
Chefen för allmänkultur rapporterar om ett mycket lyckat första år för
Konsthallen. Nästan 30 000 personer har tagit del av utbudet. Besökare till
Salongen har stått för nästan hälften av besökarna.
Ordföranden tackar för informationen och ett lyckat resultat.
Sommarevenemang
Chefen för allmänkultur rapporterar om sommarens kulturevenemang i
Karlskrona. Det har som vanligt getts ut en sommarfolder. Nytt för i år är
stadsfesten ”Viva Karlskrona” som genomförs tillsammans med Arenabolaget.
Det kommer att vara både gratisevenemang och inslag där man betalar entré.
”Chamber Music Festival” och ”Opera på Ungskär” kommer att vävas in i
satsningen. Sista helgen i maj kommer satsningen ”Stad och Land ” att
genomföras tillsammans med Länsstyrelsen. I Konsthallen, Salongen, har
musikalen ”The Last Five Years” nordenpremiär i maj.
Ordföranden tackar för informationen och uttrycker sin glädje över sommarens
goda kulturutbud.
Världsarvet
Tf kulturchefen informerar om det besökscentrum som nu håller på att ta form i
Trefaldighetskyrkan. Det kommer att bli helt unikt i sitt slag och det är stora
förväntningar inför invigningen i juni. Exakt datum är inte fastställt. Arkitekt
Caroline Olsson har reviderat sitt första förslag och arbetet kan sätta igång med
full kapacitet. Det kommer att anlitas högkvalitativa snickare för att resultatet
ska bli så perfekt som möjligt.
Ordföranden tackar för informationen och ser med fram mot invigningen
Kulturutredningen
Tf kulturchefen informerar om att Karlskrona kommun, tillsammans med 387
andra instanser, är remissiorgan för kulturpropositionen. Remissvaret är insänt
till kulturdepartementet. Propositionen innehåller både styrkor och svagheter.
Förslaget innebär att kulturfrågorna lyfts in i de politiska sammanhangen och
det kan ses som positivt. I övrigt kan man se en allt större styrning mot
regionerna.
Ordföranden tackar för informationen
Skrivelse från Sunnadalsskolan
Tf kulturchefen informerar om att det inkommit en skrivelse från
Sunnadalsskolan angående arbetsmetoder för ”Teater i gränsland” med
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synpunkter på underlag för beslut om att avsluta kulturförvaltningens del i
samarbetet.
Man tackar för det fina samarbete som varit under de nio åren som
kulturförvaltningen har varit delaktig
Ordföranden tackar för informationen
___________
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§ 40
Övrigt
Nytt stadsbibliotek
Bibliotekschefen informerar om det fortsatta arbetet med ett nytt stadsbibliotek.
Man håller som bäst på att ta fram en checklista för det fortsatta arbetet.
Styrgruppen kommer att träffas nästa gång den 15 juni.
Stadsbibliotekets 50- årsjubileum
Bibliotekschefen informerar om att landshövding Gunvor Engström kommer att
inviga jubileumsmånaderna juni, juli och augusti den 1 juni.
Ordföranden tackar för informationen
Världsarvsstipendium
Tf kulturchefen lämnar förslag till ett annorlunda förfarande med
världsarvsstipendiet detta det sista året stipendiet delas ut. Förslaget är att tilldela
Karlskrona stadsförsamling 80 000 kronor för att de möjliggör Besökscentrum i
Trefaldighetskyrkan, 20 000 kronor tilldelas två pristagare som betytt mycket för
världsarvsutvecklingen i Karlskrona samt att prisutdelningen sker i samband med
invigningen av Besökscentrum.

Kulturnämnden beslutar
att

80 000 kronor tilldelas Karlskrona stadsförsamling för att de möjliggjort
skapandet av ett besökscentrum i Trefaldighetskyrkan

att

20 000 kronor delas mellan två pristagare som bidragit till utvecklingen
av världsarvet Karlskona örlogsstad

att

utdelning om möjligt sker i samband med invigningen av
besökscentrum i Trefaldighetskyrkan

Svenska Bio
Tf kulturchefen informerar om att Svenska Bio kommer att etablera sig i
Karlskrona. Man kommer att finnas på övervåningen av BLT- huset och ha
smygöppning i oktober. Den offentliga öppningen sker i december.
Ordföranden tackar för informationen
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Wämö 100 år
Jan- Eric Jansson (S) informerar från arbetet med Wämö- parkens 100årsjubileum. Det har visat sig att även tekniska förvaltningen har en arbetsgrupp
igång i samma syfte och som planerar ett digert jubileumsprogram.
Eftersom det blir dubbelt arbete kommer kulturnämndens arbetsgrupp att träffas
endast vid behov och Jan- Eric Jansson (S) bevakar kulturfrågorna i tekniska
förvaltningens arbetsgrupp. Han återkommer med fortlöpande information på
kulturnämndens sammanträden.
Ordföranden tackar för informationen
___________________
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 23 juni 2009

§ 41

Information av Bengt Saltö

§ 42

Avtal med Marinens Musikkår

§ 43

Fördelning investeringsram 2009

§ 44

Status som ideell kulturförening, Teater K

§ 45

Delegeringsärenden

§ 46

Anmälningsärenden

§ 47

Informationsärenden

§ 48

Övrigt
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Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 23 juni 2009 klockan 13.30 – 15.05

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Sophia Ljungberg (M)
Marcel Abedini (MP)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande ersättare

Tom Ohlsson (M)
Lars Karlsson (C)
Åke Stridh (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Caroline Ohlsson, arkitekt

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Justering
Justerare

Richard Jomshof (SD)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 26 juni 2009.

Justerade paragrafer

§§ 41 – 48

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§ 41
Information av Bengt Saltö
Kulturnämnden har bjudit in Karlskronakonstnären Bengt Saltö för att tala
om sin verksamhet. Ordföranden hälsar honom välkommen och uttrycker
sin glädje och tacksamhet över att Karlskrona har förmånen att ha en sådan
kulturprofil som Bengt Saltö.
Bengt S. inleder med att berätta om en resa till en stad i Lettland som man
har kulturutbyte med.
Bengt S. arbetar med ett projekt ”Konst och hälsa”. I projektet tar man tillvara
konstens välgörande inverkan på sjuka människor. Man arbetar såväl med
sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar, som med äldre i äldreboenden.
Kulturarbete är inte lätt. Bengt S. belyser svårigheterna med att konkurrera med
offentligt subventionerad verksamhet.
Bengt S. informerar om sina tankar inför framtida projekt.
Bengt S. understryker vikten av dialog mellan kulturarbetare och företrädare för
allmänheten.
Ordföranden tackar för informationen, önskar en trevlig sommar samt
lämnar en gåva från kulturnämnden.
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§ 42
Avtal med Marinens Musikkår
Kulturchefen informerar om de diskussioner som förs tillsammans med
fastighetsavdelningen angående ombyggnation av Sparresalen. Tekniska
nämnden ansöker om investeringstillstånd för ombyggnad till en kostnad
av 13,3 mkr.
Ombyggnationen kommer att rendera en ökad hyreskostnad för
kulturnämnden med 200 tkr årligen. Detta bör tas i beaktande när
kulturnämndens budget fastslås.
Ordföranden meddelar att i femklöverns budgetförslag är hänsyn tagen till
kulturnämndens ökade kostnader och kommer där att föreslå utökad ram i
kompensation.
Kulturchefen informerar om att förvaltningen håller på att titta över hur
mycket Sparresalen nyttjas av Marinens musikkår för att kunna träffa
avtal med dem om det.
Kulturchefen informerar om att det för närvarande inte heller finns något
avtal som reglerar vad Karlskrona kommun kan förvänta sig av
musikkåren för de medel som kommunen tillför och att man även har för
avsikt att träffa avtal om detta
Birgitta Möller (S) begär förtydligande om vilka åtgärder som ska vidtas i
Sparresalen.
Yrkanden
Tom Ohlsson (M) yrkar att avtalstexten presenteras i kulturnämnden
innan undertecknandet av avtalen

Kulturnämnden beslutar
att

tekniskt underlag för ombyggnad av Sparresalen medföljer
protokollet

att

kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda om tecknandet av
ovanstående avtal är ett delegeringsärende eller om beslut ska
tas i kulturnämnden
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 43
Fördelning investeringsram 2009
Förslaget till investeringsbudget återremitterades på kulturnämndens
sammanträde den 26 juni 2009 med begäran om förtydligande av
enheternas ursprungliga äskanden. Efter att ha delgett nämndens
ledamöter de ursprungliga äskandena från enheterna lämnar
kulturförvaltningen följande förslag.
Kulturnämnden har tilldelats en investeringsram för år 2009 på totalt 450 000 kr, vilket är
samma belopp som föregående år. Till detta kommer ett ram på 400 000 kr som är avsedd
för att täcka kostnaderna för det fortsatta utredningsuppdraget angående nytt stadsbibliotek.
Samtliga verksamheter i Kulturnämndens ansvarsområde har inkommit med äskanden om
investeringsmedel. En genomgång av inkomna äskande har givit vid handen att vissa
projekt kan skjutas framåt i tiden.
De inkomna äskandena uppgick till 845 000 kr (enligt min bedömning). Det innebär att
allas anslag måste bli betydligt lägre än äskandet.
Förslag till investeringsbudget för år 2009:
Ansvar

Verksamhet

60204000

Kulturenheten

180 000

75 000

60204200

Kulturskolan

205 000

100 000

60204300

Kulturlokaler

160 000

100 000

60205000

Biblioteken

300 000

175 000

Summa

845 000

450 000

Kulturnämndens beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2009
__________________

Äskande
2009

Budget
2009

23 juni 2009 7

§ 44
Status som ideell kulturförening, Teater K
Teater K har den 5 juni inkommit med ansökan om status som ideell kulturförening i enlighet
med de avgiftsregler som gäller inom kulturförvaltningens verksamhet
Sophia Ljungberg (M) och Åke Stridh (S) deltar inte i beslutet
Kulturnämnden beslutar
att
bevilja Teater K status som ideell kulturförening.
______________

23 juni 2009 8

§ 45
Redovisning av delegeringsärenden
•

Delegat

Detaljplan för Gullbernahult 31mfl, västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.78.241

Barbro Ingemansson

Detaljplan för Gullbernahult 31 mfl, östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.79.214
______________

Barbro Ingemansson

•

23 juni 2009 9

§ 46
Redovisning av anmälningsärenden
•

KS 090512 § 164 Utredning för nämnds- och
förvaltningsorganisation i Karlskrona kommun
KN 2009.080.288

•

TN 090527 § 76 Ansökan om investeringstillstånd för
ombyggnad av Sparresalen och Marinens Musikkårs lokaler
KN 2009.080.288

•

KF 090528 § 102 Avrapportering av kommunfullmäktiges
uppdrag/ särskilda direktiv 2008
KN 2009.081.042

•

KF 090528 § 98 Avsägelser av kommunala uppdrag
KN 2006.122.102

•

KF 090528 § 104 Riktlinjer för investeringar
KN 2009.002.040

•

KF 090528 § 103 Riktlinjer för intern kontroll
KN 2009.002.040
______________

23 juni 2009 10

§ 47
Informationsärenden
Världsarvets Besökscentrums invigning
Världsarvskoordinatorn och arkitekten informerar om processen med
framtagandet av ett besökscentrum för världsarvet i Trefaldighetskyrkan.
Man har utgått från det fantastiska rummet med respekt för att det är en
kyrkobyggnad och fokuserat på tillgänglighet för alla.
Gestaltningen av världsarvet har sin grund av äldre tiders stadsplaner och
har fått formen av en prisma som på olika sätt realiserar världsarvet.
Kulturchefen informerar om att världsarvsstipendium delas ut i samband
med invigningen. Då det är sista gången priset delas ut. I år går pengarna
dels till Stadsförsamlingen i Karlskrona som har upplåtit kyrkan för
världsarvet, dels till två personer som var drivande i världsarvsarbetet från
början nämligen Björn Fries och Ivar Wenster.
Delrapport, biblioteksplan
Kulturchefen informerar om att arbetet med biblioteksplan nu är i
slutfasen. Hon känner att det blir ett dokument som har fått bred
förankring bla genom att övriga förvaltningar och biblioteksledning har
engagerat sig seriöst i frågan. Politiskt har man uppnått arbetat seriöst för
att uppnå samsyn, och känner att man kan ställa sig bakom dokumentet.
Ordföranden tackar för informationen
______________

23 juni 2009 11

§ 48
Övrigt
Åke Stridh (S) påminner om kulturnämndens målbeskrivning och manar till
eftertanke om graden av uppnådda mål
Wämöparkens 100- årsjubileum
Jan- Eric Jansson (S) och kulturchefen rapporterar från arbetet med Wämöparkens
100- årsjubileum. Det har tillkommit intressenter som ställer sig positiva till
aktiviteter i samband med firandet, bl a Arenabolaget och Centrumföreningen.
Dessa kommer att kunna anordna aktiviteter under hela året.
Jubileumsdagen kommer att vara den 10 juni 2010. Kulturförvaltningen förväntas
stå för den.
Arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum får i uppdrag att komma med
förslag till program samt beräknade kostnader för detta.
Richard Jomshof (SD) ställer fråga angående personalsituationen på
Blekinge museum med anledning bl a av det som stått i media. Birgitta Möller (S)
påpekar att neddragningen av personal på Blekinge museum är en åtgärd för att
få balans i budgeten. Det rör sig om en pensionsavgång, en inte återbesatt
vakans och ytterligare en person.
Marcel Abedini (MP) ställer fråga om hur förvaltnings/nämndsorganisationen
kommer att se ut framöver. Kulturchefen meddelar att det ännu inte fattats något
beslut utan att ärendet ska beredas ytterligare. Beslut kommer att fattas till hösten
av kommunfullmäktige.
Ordföranden önskar en trevlig sommar och tackar kulturnämnden för gott
samarbete med trevligt arbetsklimat.
Han riktar även ett stort tack till all personal för väl genomfört arbete under
våren samt önskar en riktigt trevlig semester
_________________

25 augusti 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 augusti 2009

§ 50

Ekonomi, nulägesrapport

§ 51

Yttrande över motion om lördagsöppet bibliotek i Rödeby

§ 52

Biblioteksplan, slutrapport

§ 53

Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbiblioteket. UTGÅR

§ 54

Lokalisering/ användande av flygel

§ 55

Sammanträdestider 2010

§ 56

Anmälningsärenden

§ 57

Delegeringsärenden

§ 58

Informationsärenden

§ 59

Övrigt

1

25 augusti 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 25 augusti 2009 klockan 13.30 – 15.50

Beslutande

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Tom Olsson (M)
Anna Månsson (M)
Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)
Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, biträdande bibliotekschef
Annette Johansson, konsult

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Justerare

Jimmy Petersson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 26 juni 2009.

Justerade paragrafer

§§ 50 – 59

25 augusti 2009

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Justerare

……………………………………..

Jimmy Petersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 september 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

25 augusti 2009

§ 50
Ekonomi, nulägesrapport
Kulturförvaltningens ekonom redogör för det ekonomiska läget inom kulturnämndens
verksamhetsområde.
Ekonomin är i stort sett i balans om än med mycket liten marginal. Ekonomen vill
göra nämnden uppmärksam på att budgeten för världsarvet fortfarande inte är
balanserad. Det beror på att kostnaderna för inrättandet av besökscentrum har blivit
högre än förväntat. Delvis kan obalansen förklaras med felaktigt debiterade
kostnader. Man håller på att gå igenom alla kostnader för att få klarlagt exakt vem
som ska betala vad.
I övrigt är budgetläget som förväntat. De minus som förekommer beräknas jämnas ut
under hösten eftersom det har varit mycket verksamhet under vår och sommar medan
utbudet inte kommer att vara lika stort under hösten.
Ordföranden meddelar att kulturförvaltningen har fått i uppdrag att identifiera alla
kostnader som kan finnas och som bör/kan göras något åt.
Dessutom har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram sådana evenemang och
åtaganden som är återkommande varje år och där kulturnämnden bidrar med medel.
Detta för att dessa åtaganden ska kunna beaktas redan i det förberedande
budgetarbetet.
Ordföranden tackar för informationen
___________
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Kommunstyrelsen
Akten

5

KN 2009.45.882
KS 2009.117.882

§ 51
Yttrande över motion om lördagsöppet bibliotek i Rödeby
Förslagsställarna, Rödebycentern och Rödeby centerkvinnor, föreslår lördagsöppet på
biblioteksfilialen i Rödeby samt en uppfräschning, handikappanpassning och bättre
skyltning av entrén.
Lördagsöppet i Rödeby kräver större bemanning vilket det i dagsläget inte finns
ekonomiskt utrymme för. Lördagsöppet finns på stadsbiblioteket hela året och på
Lyckeby bibliotek jan- april och sept – dec. Lördagsöppet i Lyckeby innebär att
samtliga medarbetare på biblioteksfilialerna arbetar i Lyckebyfilialen på lördagar
enligt schema. Att behålla omfattningen av lördagsöppet i Lyckeby och utöka med
ännu ett lördagsöppet bibliotek kräver ytterligare personalresurser, vilket det för
närvarande inte finns ekonomiska resurser till.
Skyltningen kommer att göras bättre och tydligare när grundutformningen av skyltar
i Rutensparre är bestämd. Samma layout kommer då att användas i Rödeby. Det
blir skyltning från entrén till biblioteket, samt till den handikapptoalett som
biblioteksbesökare kan använda. Utformningen av skyltar kommer att vara klara
under september månad 2009.
Automatik är monterad på bibliotekets entrédörr och på skolans huvudentré vilket
innebär att entréerna är tillgängliga. Angående en uppsnyggad entré så måste
samtal nu föras med den nya skolledningen på Rödebyskolan, vilka påbörjade sina
tjänster 090801.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

motionen härmed anses besvarad

Yrkanden
Birgitta Möller (S) yrkar att svaret delas i tre att- satser där förslaget
om lördagsöppet avslås, att förslaget om bättre skyltning bifalls och
förslaget om bättre tillgänglighet anses besvarad.

25 augusti 2009

Forts § 51
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby

att

bifalla förslaget om bättre skyltning i vid Rödeby bibliotek

att

förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat
__________

6

25 augusti 2009

Kommunstyrelsen
Akten

7

KN 2009.65.880

§ 52
Biblioteksplan, slutrapport
Kommunstyrelsen ger den 26 februari 2009 kulturnämnden i uppdrag att ta fram en
biblioteksplan som ska presenteras senast den 1 september 2009.
KF- beslut 090226 § 28
Konsultfirman AnnJo anlitas till att utföra arbetet.
Biblioteksplanen har tagits fram i samarbete med en, av kulturnämnden utsedd, politisk
styrgrupp, representanter för Karlskrona kommuns förvaltningsledningar och
Karlskrona kommuns biblioteksledning. Dessa har återkommande träffats och
kommunicerat med konsulten. Arbetet har präglats av en stor vilja att kunna presentera
ett väl förankrat dokument.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att

anta den föreslagna biblioteksplanen

Kulturnämndens beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

anta den föreslagna biblioteksplanen

Kulturnämnden ger en eloge till tf kulturchefen som har strukturerat
och hållit ihop arbetet med biblioteksplanen på ett föredömligt sätt
Ordföranden riktar ett stort tack till dels konsulten, Annette
Johansson, för hennes professionella arbete och dels till den politiska
styrgruppen för sitt målinriktade och seriösa arbete
_________________

25 augusti 2009

§ 53
Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbiblioteket
Ärendet utgår

8

25 augusti 2009

§ 54
Lokalisering/ användande av flygel
Ordföranden har efter samtal med Peter Jablonski blivit
uppmärksammad på att den flygel som finns i Konserthuset försämras
på grund av att det spelas för lite på den.
Ett alternativ är att flytta flygeln till en mindre lokal där man kan hålla
fler konserter med färre åhörare.
Frågan diskuteras. Förslag framkommer om att anlita teknisk expertis
för att få ett oberoende professionellt utlåtande om vad som är bäst för
flygeln.
Ordföranden föreslår
att

uppdra åt tf kulturchefen att utreda eventuell ny placering av
flygeln.

Kulturnämnden beslutar
att

uppdra åt tf kulturchefen att, i samråd med professionell
teknisk expertis, utreda en eventuell ny placering av flygeln i
syfte att skapa optimala betingelser för instrumentet, men
även för ev utökning av konsertutbudet.

______________
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25 augusti 2009

Kommunledningsförvaltningen

§ 55
Sammanträdestider 2010
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden och dess arbetsutskott
har skickats ut.
Förslaget bygger på samma princip som föregående år med
arbetsutskottets sammanträde 1 vecka innan nämnd.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

förutsatt att sammanträden inte kolliderar med
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige tillstyrka
förslaget

Kulturnämnden beslutar
att

bifalla förslaget till sammanträdestider 2010
__________
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§ 56
Redovisning av delegeringsärenden

Delegat

•

Detaljplan för Gullvivan 1,
Ingemansson
Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.97.241

Barbro

•

Detaljplan för Bokbindaren 2 mfl,
Ingemansson
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.95.214

Barbro

•

Detaljplan för Rosenfeldt 21, Karlskroan kommun,
Ingemansson
Blekinge län
KN 200.92.214

Barbro

•

Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl Karlskrona
Ingemansson
Kommun, Blekinge län
KN 2009.94.214
______________

Barbro

11
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§ 57
Redovisning av anmälningsärenden
•

KF 090617 § 129 Finansiering av investeringstillstånd för
ombyggnad av marinens musikkårs lokaler och Sparresalen
KN 2009.80.288

•

KF 090617 § 127 Delårsrapport per den 30 april 2009
KN 2009.93.042

•

KF 090617§ 123 Kommunala val
KN 2006.93.042

______________
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§ 58
Informationsärenden
Förändring av lokalyta Sturkö bibliotek
Bibliotekschefen informerar om att det planeras en ombyggnad på
Sturköskolan vilket kommer att innebära en minskning av bibliotekets
lokalytor med ca 80-90 kvadratmeter. Bibliotekschefen har meddelat
att eftersom initiativet till ombyggnaden inte har tagits av
kulturnämnden så kommer eventuella merkostnader som biblioteket
får, att debiteras barn och ungdomsnämnden.
Kulturnämnden beslutar
att

ställa fråga till barn och ungdomsnämnden angående de
planerade åtgärderna i Sturköskolan

Stadsbibliotekets 50- årsjubileum
Bibliotekschefen informerar om att firandet av stadsbibliotekets 50årsjubileum kulminerar under vecka 37, särskilt på lördagen.
Hon hälsar alla välkomna med förhoppning om att särskilt nämndens
ledamöter har möjlighet att närvara.
Besöksfrekvens sommaren 2009
Tf kulturchefen redogör för antalet besökande till kulturnämndens
verksamheter under sommaren 2009.
Konsthallen har haft 4242 besökare
Besökscentrum Trefaldighetskyrkan har haft 9000 besökare
Stadsbiblioteket har vecka 27-33 haft 34043 besökare
Biblioteksfilialerna vecka 27-33har haft 5633 besökare
Ordföranden tackar för informationen
Kulturskolan
Tf kulturchefen informerar om att på grund av en kraftig hyreshöjning
i Kulturskolans nuvarande lokaler planerar man en flytt av skolan till
lokaler som för närvarande nyttjas av gymnasieskolan. Flytten
beräknas ske omkring årsskiftet 2009-10
Tf kulturchefen informerar vidare om att kommunens
genomförandegrupp har föreslagit en organisatorisk övergång av
Kulturskolanfrån kulturförvaltningen till utbildningsförvaltningen,
vilket för närvarande håller på att utredas.

13

25 augusti 2009

Forts § 58
Kulturnämnden finner det ytterst märkligt att frågan om Kulturskolans
organisatoriska hemvist inte har diskuterats med kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutar
att

uppdra åt tf kulturchefen att kontakta genomförandegruppen
och begära samråd angående kulturskolans
organisationstillhörighet

Arenautredningen
Tf kulturchefen informerar om utredningen omkring Arenabolaget.
Det är klart att idrotts och fritidsnämnden tar över ansvaret för den
idrottsliga delen av Arenans verksamhet. Man vill också förtydliga
och renodla de delar som handlar om evenemang och turism.
Arenautredningen kommer upp som ett anmälningsärende på
september månads kulturnämnd.
Ordföranden tackar för informationen
______________
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§ 59
Övrigt
Tackbrev från Lyckå Chamber Festival
Tf kulturchefen delger kulturnämnden tackbrev från Lyckå Chamber Festival som sänts till
henne och till allmänkulturchefen där man tackar för stort stöd under deras festival.
Tackbrevet läggs till handlingarna
Wämöparkens 100 -årsjubileum
Jan- Eric Jansson (S) rapporterar från arbetsgruppen för Wämöparkens 100 –årsjubileum.
Kulturnämnden kommer att arrangera själva årsdagen dem 10 augusti 2010.
Arbetsgruppen kommer att starta upp arbetet igen i september.
Ordföranden tackar för informationen

_________________

29 september 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 september 2009

§ 60

Kulturskolan

§ 61

Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbiblioteket

§ 62

Teaterfrågor

§ 63

Ekonomi, delårs- och personalbokslut

§ 64

Kompensation för merkostnader i samband med Kulturskolans flytt

§ 65

Personlig ersättare arbetsutskottet

§ 66

Digitala nämndshandlingar. UTGÅR

§ 67

Sammanträdestider 2010, revidering

§ 68

Delegeringsärenden

§ 69

Anmälningsärenden

§ 70

Informationsärenden

§ 71

Övrigt

1

29 september 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 29 september 2009 klockan 13.30 – 17.05

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
§§ 60-63, 64-71
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
§§ 60- 62
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
Ersättare

Tom Ohlsson (M)
Anna Månsson (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)
Jan-Erik Jansson (S)

§§ 60- 62

§§ 63-71

§§ 61-71

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Ann- Mari edström, kulturskolechef
Eva Wernersson, biträdande bibliotekschef
Annika Eklund, allmänkulturchef
Ander Kumlin, fastighetschef
Rolf Pettersson, skyddsingenjör Kommunhälsan

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Protokollsjusterare

2

Eva Magnevall (S)

29 september 2009

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 5 oktober 2009.

Justerade paragrafer

§§ 60- 71

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

…………………………………….
Lisbeth Johansson
…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Eva Magnevall

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 oktober 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

29 september 2009

Kommunstyrelsen
Akten

4

KN 2009.120.019

§ 60
Kulturskolan
Kulturskolechefen och Karlskrona kommuns fastighetschef redogör för den process
som lett fram till beslut om att flytta Kulturskolan till kv Psilander.
I samband med budgetbeslutet för 2009-2011 fick fastighetsavdelningen av
kommunfullmäktige i uppdrag att genom lokaleffektivisering spara 7 Mkr - 2009, 10 Mkr
- 2010 och 12 Mkr - 2011. En av grundbultarna i detta projekt var/är att om möjligt flytta
kommunala verksamheter från externa hyresvärdar till egna lokaler.
Kulturskolan är inhyrd i Skeppsgossekasernen, som ägs och förvaltas av Statens
Fastighetsverk. Hyreskontraktet löper ut 2009-12-31 och fastighetsavdelningen sade upp
kontraktet för omförhandling av hyresvillkoren. Samtidigt mottogs från Statens
fastighetsverk motsvarande uppsägning. Statens fastighetsverk begärde en hyreshöjning
från 1.196.096 kr/år (2009 års hyresnivå) till 1.600.000 kr/år, dvs en höjning motsvarande
34 %.
En flytt till kommunägda lokaler skulle innebära en 0- kostnad för kommunen satt i
relation till en hyreskostnad i befintliga lokaler på 1,6 mkr/år vilket innebär en besparing
för kommunkoncernen på ca 1,3 mkr.
I efterföljande diskussion riktas kritik mot den beslutsprocess som lett fram till beslut om
flytt av Kulturskolan.
Ordföranden förutsätter att utredarna kommer att hålla kulturnämnden fortlöpande
informerad om det fortsatta arbetet inför flytten.
Ordföranden tackar för informationen
Ordföranden meddelar att han tagit kontakter angående Kulturskolans
förvaltningstillhörighet. På föregående kulturnämnd informerades om förslag att
Kulturskolan skulle flyttas till utbildningsnämnden. Ordförande har till
genomförandegruppen uttryckt sin bestämda uppfattning att Kulurskolans verksamhet är
en kulturangelägenhet och ska som sådan sortera under kulturnämnden.
En enig kulturnämnd ställer sig bakom ordförandes uppfattning.
___________

29 september 2009
Kommunledningsförvaltningen
Akten

5

KN 2009.121.026

§ 61
Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbibliotekset
Biträdande bibliotekschefen tillsammans med skyddsingenjören och fastighetschefen redogör
för den omfattande arbetsmiljöutredning som företagits på Stadsbiblioteket.
Bakgrunden till utredningen är beslut i kommunfullmäktige den 3 februari 2009
”att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på
arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek”
De arbetsmiljöområden, vilka särskilt beaktats i de övergripande skyddsronderna är:


Belysning



Klimat/Ventilation



Säkerhet



Städning



Skyltning



Tillgänglighet

Kostnaderna för att uppnå en godtagbar nivå på dessa områden beräkna till 2- 2,3 Mkr
Utöver dessa områden påpekades även brister rörande brandskydd
Återlämningsautomater, 3 st, som även kan användas till utlån beräknas till en kostnad av
387 tkr
Kapitalkostnaden för investeringen i återlämningsmaskiner förutsätts täckas inom
biblioteksverksamhetens budgetram.
Föreslagna investeringar i lokalen medför en ökad hyreskostnad för Stadsbiblioteket med
200 000 kr, denna kan svårligen inrymmas inom nämndens nuvarande budgetram.
Flera områden i de övergripande skyddsrondsprotokollen behöver en djupare analys med
förslag på åtgärder och tillhörande kostnadsförslag. Denna djupare analys har inte varit
möjlig att i nuläget genomföra.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta

29 september 2009
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Forts § 61
1. att för åtgärdande av ovan noterade prioriterade arbetsmiljöbrister i
Stadsbiblioteket tekniska nämnden får omdisponera 2.000.000 kr av
investeringsanslaget för skolor/förskolor i 2009 års budget
2. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd för åtgärdande av
arbetsmiljöbrister i Stadsbiblioteket
3. att utöka Kulturnämndens investeringsram med 400.000 kr för att möjliggöra inköp
av återlämningsautomater till Stadsbiblioteket, enligt ovan
4. att utöka Kulturnämndens driftsbudgetram i 2010 års budget med 500.000 kr för
att täcka den årliga driftskostnaden för nödvändiga arbetsmiljöåtgärder enligt
utredningens förslag
Ordföranden föreslår återremiss av ärendet eftersom fler fakta i ärendet behövs för att
fatta beslut, samt att chefen för allmänkultur får i uppdrag att tillsammans med tekniska
förvaltningen ta fram ytterligare beslutsunderlag
Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet
att uppdra åt chefen för allmänkultur att tillsammans med tekniska
förvaltningen ta fram ytterligare beslutsunderlag
______________

29 september 2009
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§ 62
Teaterfrågor
Riksteatern Blekinges teaterkonsulent och representanter för Riksteaterföreningen i
Karlskrona ger en informativ och uppskattad redogörelse för Riksteaterföreningens
verksamhet centralt, regionalt och lokalt. De har en stor verksamhet som drivs av
ideella krafter.
Teaterföreningen gör bl a en stor del av arbetet med arrangerandet av
teaterföreställningar för gymnasieelever.
Chefen för allmänkultur tar tillfället i akt att tacka Karlskrona teaterförening för det
mycket goda samarbetet
Ordföranden tackar för informationen och önskat teaterföreningen lycka till med sitt
viktiga arbete i fortsättningen
_____________

29 september 2009

Kommunstyrelsen
Akten

8

KN 2007.88.041

§ 63
Delårsbokslut per den 31 augusti med personalbokslut per andra tertialet 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslut per den 31 augusti 2009.
Kulturnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 50,8 Mkr
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2009-04-30 uppgår till + 1,2 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +1,6 Mkr. Alltså -0,4 Mkr jämfört med budget per den sista augusti.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden befarar ett
underskott på 0,1 Mkr för innevarande år.
Besparingsförslag för att uppnå en budget i balans:


Tillfälligt minska det centrala anslaget för kompetensutveckling med 50 tkr



Tillfälligt minska driftsanslagen för förvaltningens verksamheter med 1 %- 100
tkr.



Ställa in ett kulturnämndsmöte under hösten. 10 tkr

Personaluppföljning per det andra tertialet 2009
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen per den 31 juli
2009. Bilaga 1
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att

godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och personaluppföljning per
den 31 augusti och överlämna denna till Kommunstyrelsen

2. att godkänna ovanstående förslag till besparingsåtgärder
3. att kräva att samtliga verksamhetsansvariga anpassar sina verksamheter så att
de kan bedrivas inom givna ramar
4. att uppdra åt Kulturförvaltningen att skyndsamt teckna avtal om mdefinansiering av
tjänsten som världsarvssamordnare för år 2010 – 2011.

29 september 2009
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Ordföranden yrkar att besparingsförslaget att ställa in ett nämndssammanträde under
hösten stryksmed hänvisning till att det är antalet och arten av ärenden som styr om ett
sammanträde kan ställas in eller inte.
Forts § 63
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna första, tredje och fjärde att- satsen i förslaget till delårsbokslut

att

godkänna andra att- satsen med undantag för förslaget att ställa in ett
nämndssammanträde med hänvisning till att det är uppkomna ärenden som styr om
det ska hållas sammanträde eller inte.
_____________

29 september 2009

Kommunsturelsen
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§ 64
Kompensation för merkostnader i samband med Kulturskolans flytt
Då det är av största vikt att tidplanen hålls för att undvika intäktsbortfall avseende
elevavgifter, kommer flytten att genomföras med en snäv tidsplan med väldigt små
marginaler. På grund av detta genereras följande kostnader:


Kostnad för professionell flytt, på grund av flytt av känsliga objekt 35 000



Övrig hantverkskostnad i samband med flytt



Nytt informationsmaterial, skyltning av nya lokaler, Invigning

100 000



Oförutsedda utgifter
Summa

25 000
200 000

40 000

Detta är uppskattade engångskostnader för flytt av verksamheten. Faktiska kostnaderna
kan redovisas först sedan flytten är genomförd.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att begära kompensation från kommunstyrelsen för faktiska merkostnader som
uppstår på grund av flytten av Kulturskolan, vilka i dagsläget uppskattas till
ca 200 000 kr

Kulturnämnden beslutar
att begära kompensation från kommunstyrelsen för faktiska merkostnader som
uppstår på grund av flytten av Kulturskolan, vilka i dagsläget uppskattas till
ca 200 000 kr
Marcel Abedini deltar inte i beslutet
____________

29 september 2009
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§ 65
Personlig ersättare i kulturnämndens arbetsutskott
Anna Månsson (M) är föreslagen som ersättare för Jan Lennartsson (M) i kulturnämndens
arbetsutskott
Kulturnämnden beslutar
att

utse Anna Månsson (M) till ersättare för Jan Lennartsson (M) i kulturnämndens
arbetsutskott
__________

29 september 2009

§ 66
Digitala nämndshandlingar
Ärendet utgår
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Kommunledningsförvaltningen

§ 67
Sammanträdestider 2010, revidering
Då tiden för kulturnämndens sammanträde den 23 februari 2010
kolliderar med ett heldagsmöte för presidier och förvaltningsledningar
måste kulturnämndens sammanträde byta dag
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att

sammanträdet flyttas till onsdagen den 24 februari 2010

Kulturnämnden beslutar
att
sammanträdet flyttas till onsdagen den 24 februari 2010
___________
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§ 68
Redovisning av delegeringsärenden

14

Delegat



Detaljplan för Gullvivan 1,
Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.97.241

Barbro Ingemansson



Detaljplan för Bokbindaren 2 mfl,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.95.214

Barbro Ingemansson



Detaljplan för Rosenfeldt 21, Karlskroan kommun,
Blekinge län
KN 200.92.214

Barbro Ingemansson



Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl Karlskrona
Kommun, Blekinge län
KN 2009.94.214
______________

Barbro Ingemansson

29 september 2009

§ 69
Redovisning av anmälningsärenden


KF 090617 § 129 Finansiering av investeringstillstånd för
ombyggnad av marinens musikkårs lokaler och Sparresalen
KN 2009.80.288



KF 090617 § 127 Delårsrapport per den 30 april 2009
KN 2009.93.042



KF 090617§ 123 Kommunala val
KN 2006.93.042
______________
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§ 70
Informationsärenden
Världens bästa väska
Bibliotekarie Birgitta Waldebrink- Olsson redogör för projektet
”Världens bästa väska” som har varit ett projekt som har arbetats fram
tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningens logopeder och med
medel från Kulturrådet.
Projektet syftar till att erbjuda barn läsupplevelser i flera dimensioner.
Den väska som åsyftas är, förutom en bok, fylld med ting som knyter an
till berättelsen i boken.
Det har varit ett mycket uppskattat projekt och det finns nu ca 70 väskor
för utlåning. Berättelserna finns också i översättningar till flera olika
språk.
Birgitta gör en bejublad föreställning med hjälp av den väska som hon
har tagit med sig till kulturnämnden.
Ordföranden tackar för en trevlig information och önskar lycka till
i fortsättningen

Stadsbibliotekets 50- årsjubileum
Tf kulturchefen informerar från firandet av Stadsbibliotekets 50- årsdag
den 12 september 2009. Hon uttrycker sin tacksamhet till
bibliotekspersonalen som har gjort en fantastisk insats i samband med
hela årets firande av jubileumet.
Ordföranden informerar om att nämnden uppvaktade med ett vackert
fruktfat i glas och ett 4- veckors abonnemang på fruktleverans.
Ordföranden riktar på kulturnämndens vägnar ett stort tack till
bibliotekets personal för det arbete och engagemang de lagt ner i
samband med jubileumsfirandet.
__________
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§ 71
Övrigt
Kulturchefstjänst
Tf kulturchefen informerar om att tjänsten som kulturchef i Karlskrona kommun kommer att
externannonseras. Processen omkring rekryteringen har startat. En rekryteringsgrupp är
bildad där kulturnämndens presidium ingår. Målsättningen är att befattningen tillsättning ska
ske innan årsskiftet. Det kan dock dröja en tid in på det nya året innan den nye chefen kan
tillträda.
Annika Eklund tillträder som tf kulturchef den 1 november 2009 fram till längst 31 mars
2010.
Nämndssekreterarorganisation
Tf kulturchefen informerar om att frågan om att ha en gemensam nämndssekreterare på
kulturförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen utreds
Förfrågan till hovet
Chefen för allmänkultur informerar om att kulturnämnden/förvaltningen har för avsikt att
göra en förfrågan till hovet om att arrangera en fotoutställning 2010 med pressbilder som
skildrar kungahusets verksamhet med fokus på kronprinsessan Viktoria
Bok- och biblioteksmässan 2009
Tf kulturchefen informerar om att hon deltagit i 2009 års upplaga av bok- och
biblioteksmässa i Göteborg
Möte med revisorerna
Kulturförvaltningens ekonom och Anders Persson (S) rapporterar från möte med kommunens
revisorer. De hade förklarat sig nöjda med hur nämndens medel hanterats.
Jimmy Petersson (S) ställer frågan om hur förändringarna för biblioteksfilialen på Sturkö
framskrider. Frågan tas upp på nästkommande nämnd.
Ulf Hansson (V) uttrycker sin uppskattning över kulturnämndens uppvaktning i samband
med hans 50- årsdag.
Lars Karlsson (C) informerar från Skrävle teatersatsning sommaren 2009. Han framför att de
bidrag som kommit den satsningen till del har varit väl använda pengar.
Sekreteraren vidarebefordrar en hälsning med tack för gott samarbete från Johannes Chen
(KD), avgående ersättare i kulturnämnden.
_____________

27 oktober 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 oktober 2009
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§ 79

Övrigt
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27 oktober 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27,
Karlskrona, tisdagen den 27 oktober 2009 klockan 13.30 – 16.30

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande
Ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Jan Lennartsson (M), ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Åke Stridh (S)

Tom Olsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan-Erik Jansson (S)
Göran Eliasson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Annika Eklund, allmänkulturchef
Anders Svensson, ekonom
Ann- Mari Edström, kulturskolechef
Inger Persson, bibliotekschef
Mats Svensson, ekonomichef
Olle Karlsson, controller

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Justering

Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 2 november 2009.

Justerade paragrafer

§§ 72-79

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

…………………………………….
Lisbeth Johansson
…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Sophia Ahlin

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 november 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§ 72
Ekonomi och verksamhetsstyrning, riktlinjer för investeringar och intern
kontroll
Ekonomichef Mats Svensson och controller Olle Karlsson redogör för innehållet
i det tre styrdokumenten Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun, Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun och Riktlinjer för
intern kontroll i Karlskrona kommun
Ekonomi – och verksamhetsstyrning kan definieras som en målmedveten
systematisk process för att påverka verksamheten mot önskat resultat. Av
styrmodellen framgår vilka typer av styrdokument som finns och hur dessa
relaterar till planering, budget och uppföljning. Syftet med modellen är att skapa
ett helhetstänkande och att säkerställa kvalitet i den finansierade verksamheten.
Processen ska leda till att nämnder och bolag aktivt verkar för att förverkliga
kommunens vision och uppsatta mål.
Dokumentet Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun beskriver
regelverket som finns omkring ny- och reinvesteringar. Beslut om investering
rörande utrustning och inventarier fattas av respektive nämnd inom ramen för
investeringar i internbudget.
Dokumentet Intern kontroll i Karlskrona kommun har till syfte att säkerställa att
kommunstyrelse, nämnder och styrelser fortlöpande följer upp och utvärderar
följande mål:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Varje nämnd och styrelse ska senast februari 2010 presentera en plan för intern
kontroll av den egna verksamheten.
Ordföranden tackar för den informativa föredragningen
___________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 73
Budgetuppföljning per den 31 september 2009

Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljningen per den 30
september 2009
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20090930 uppgår till + 0,2 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,4 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +0,6 Mkr. Alltså -0,4 Mkr jämfört med budget per den sista september.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås.
Investeringsredovisning
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas. Anslaget för
projekt ”Nytt stadsbibliotek” är avsett att användas även under år 2010 eftersom
projektet ska slutredovisas först i början av år 2010.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
1. att godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och personaluppföljning
per den 30 september och överlämna denna till kommunstyrelsen
2. att kräva att samtliga verksamhetsansvariga anpassar sina verksamheter så att
de kan bedrivas inom givna ramar
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att bifalla förvaltningens förslag
______________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 74
Yttrande över SCB:s medborgarundersökning
Till kommunens nämnder och styrelser har rubricerat ärende skickats ut för
yttrande med uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av
medborgarundersökningens resultat för yttrande senast den 1 september 2009.
Yttrande
Av undersökningsresultat att döma så bör kommunen aktivt verka för att öka
verksamheten inom kulturområdet generellt.
En slutsats är att det bör med kraft arbetas för ett nytt stadsbibliotek för att svara
upp mot invånarnas förväntningar i alla åldrar kring verksamheten.
Viktigt är också att tillvarata de ungas röster i denna undersökning och arbeta för
att deras åsikter ska få genomslag i de beslut som fattas kring kultur och
fritidsfrågor.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta:
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över
Medborgarundersökningen 2008 kopplad till nämndens verksamhetsområde.
Kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över
Medborgarundersökningen 2008 kopplad till nämndens verksamhetsområde
att kulturförvaltningen ges i uppdrag att analysera utfallet av undersökningen
Resultatet skall redovisas senast den 31 mars 2010
_____________
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§ 75
Digitala nämndshandlingar
Ordföranden redogör för ärendet.
Kulturnämnden fattade den 28 oktober 2008 beslut om att alla
handlingar, som skickas ut till ledamöterna, ska hanteras digitalt
för dem som så önskar.
Det beslutades också att försöket skulle pågå i tre månader och sedan utvärderas.
Utvärdering har dock inte gjorts tidigare på grund av att det har varit svårt att få
några jämförelsetal avseende kostnader förrän över en längre period.
Portokostnaderna för kulturförvaltningens administration har sjunkit med ca
37 500 kronor/år
Då Karlskrona ska var en kommun som ligger i framkant i fråga om av den
tekniska utvecklingen bör det genomsyra dess verksamheter. Att använda sig av
digital postbefordran är både tids- och miljöbesparande likväl som ekonomiskt
fördelaktigt.
De merkostnader som ledamöterna får och vilken kompensation man kan ge bör
utredas noggrant.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
1. att permanenta digital hantering av nämndshandlingar
2. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter till
kompensation för merkostnader i samband med digitala nämndshandlingar
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
1. att permanenta digital hantering av nämndshandlingar
2. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter till
kompensation för merkostnader i samband med digitala nämndshandlingar
3. att det även i fortsättningen ska finnas möjlighet att få papperskopior på
nämndshandlingarna

_____________
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§ 75
Delegeringsärenden
Delegat
Lena Johansson
KN 2009.122.212



Vndkraftsstrategi för Karlskrona kommun



Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl

Barbro Ingemansson
KN 2009.78.214



Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl

Barbro Ingemansson
KN 009.111.214



Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl

Barbro Ingemansson
KN 2009.113.214



Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik

Barbro Ingemansson
KN 2009.115.2314

____________
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§ 76
Anmälningsärenden


TN 090930 § 112 Investeringstillstånd för flytt till
Kulturskolan. KN 2009.120.019



TN 090930 § 114 Investeringstillstånd för åtgärdande
av arbetsmiljöbrister i stadsbiblioteket. KN
2009.74.026



KF 090924 § 164 Kommunala val. KN 2006.122.102

__________
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§ 77
Informationsärenden
Verkställighet av beslut om Kulturskolans flytt, nulägesrapport
Chefen för allmänkultur och chefen för Kulturskolan redogör för hur långt arbetet
med Kulturskolans flytt har kommit. Förhandling enligt Lagen om medbestämmande
har slutförts. Förhandlingen avslutades i enighet.
Enligt tidplanen kommer plan 2 i Skeppsgossekasernen att vara tömd till årsskiftet
2009-2010.
Ombyggnad av lokaler i kvarteret Psilander beräknas påbörjas vecka 46.
Uppstart med Öppet hus planeras den 31 januari 2010.
Terminsstart planeras vecka 5 2010.
Ordföranden tackar för informationen
Ordföranden informerar om att han, med stöd av Karlskrona kommuns kultunämnds
reglemente § 16, kommer att fatta ett ordförandebeslut om att verkställa Kulturskolans
flytt. Vice ordförande är informerad.
Arbetsmiljöåtgärder, Stadsbiblioteket
Chefen för allmänkultur redogör för den utredning, som gjorts tillsammans med
fastighetsavdelningen, angående vilka arbetsmiljöåtgärder som måste genomföras
genast.
Klimatet kommer att åtgärdas. Detta görs som en investering i fastigheten. Alltså
belastar det inte kulturnämnden om/när biblioteket flyttar.
Belysning och utlåningsautomater kommer att åtgärdas. Avskrivningstiden för dessa
åtgärder blir 7 år. Kostnaderna för detta kommer att rymmas inom ramen för 2010.
För 2011 behöver kulturnämnden begära utökad ram för att finansiera åtgärderna.
Arbetet kommer att påbörjas under 2009.
Underlag för beslut kommer att presenteras till kommande kulturnämndssammanträde
Ordföranden tackar för informationen
Biblioteksfrågor
Sturkö biblioteksfilial
På föregående kulturnämndssammanträde ställdes fråga om hur långt planerna på
förändringar i biblioteksfilialen på Sturkö har kommit. Bibliotekschefen informerar
om att det ännu inte har fattats några beslut i barn- och ungdomsnämnden rörande
ombyggnad av Sturköskolan. Därför kan man inte förutsätta hur det kommer att
påverka biblioteksverksamheten.
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Forts § 75
Samarbetsprojekt Kalmar/Blekinge/Kronoberg
Bibliotekschefen informerar om att det pågår två samarbetsprojekt tillsammans med
Kalmar och Kronoberg
Ett projekt handlar om kommunikation och marknadsföring. Det syftar till att stärka
kompetensen i dessa frågor
Det andra projektet är ett kompetensutvecklingsprojekt som innefattar samtlig
bibliotekspersonal. Projektet är intressant och har rönt intresse både hos respektive
regioner och Statens kulturråd.
Ordföranden tackar för informationen.
Världsarvsbudgeten
Chefen för allmänkultur informerar om att det i stort sett är klart med ett avtal om
samfinansiering av världsarvssamordnare.
Världsarvssamordnaren håller på att skissa på hur man ska kunna gå vidare med de
projekt som man har påbörjat.
Ärendet kommer att komma upp på kulturnämndens sammanträde i november.
Öppna Sinnet
Chefen för allmänkultur informerar om att annonsering om Öppna Sinnet pågår.
Det finns 500 000 kronor att fördela. Nytt för i år är att det i annonsen står att det
kommer att riktas särskilt mot projekt som genomförs i samband med Vivafestivalen.
Kulturnämnden utser en referensgrupp till att arbeta med Öppna Sinnet:
Ordinarie
Jan Lennartsson (M) sammankallande
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Ulf Lundh (C)
Ulf Hansson (V)
Ersättare
Tom Olsson (M)
Jimmy Pettersson (S)

____________
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§ 76
Övriga frågor
Jan- Erik Jansson (S) informerar tillsammans med chefen för allmänkultur om
förberedelserna inför Wämö parkens 100- årsjubileum.
Det kommer att läggas stort fokus på Wämöparken under hela 2010.
Centrumföreningen kommer att förlägga mycket av sina evenemang till parken.
Karlskrona kommun kommer att göra ett program runt själva jubileumsdagen den 10
juni. Detta arbete häller på att ta form i den arbetsgrupp som har bildats för ändamålet.
Ordföranden tackar för informationen
Chefen för allmänkultur informerar om att hon har fått klartecken från
hovmarskalksämbetet för att genomföra den fotoutställning med bilder av
karlskronafotografen Thomas Persson föreställande företrädesvis kronprinsessan
Victoria under ca 20 år.
Ordföranden tackar för informationen
Ordföranden vidarebefordrar ett tack från Jazzikarlskrona för medel från Öppna
Sinnet till att genomföra jazzfestivalen Jazzbridge
Ordföranden vidarebefordrar ett tack från Marknadsrådet i Lyckeby för bidrag till S:t
Jacobi marknads 100- årsjubileum.
Ordföranden vidarebefordrar ett tack från Stadsbiblioteket för uppvaktning i samband
med deras 50- årsjubileum
Ordföranden lyckönskar, på kulturnämndens vägnar, Sophia Ahlin till hennes
giftermål och överräcker en gåva
Ordföranden lyckönskar, på kulturnämndens vägnar, Lisbeth Johansson till hennes
giftermål och överräcker in gåva
Tf kulturchef Barbro Ingemansson säger ”Tack och Hej” efter en mer än 30- årig
kulturgärning i Karlskrona kommun. Först som bibliotekarie på Chapmanskolan,
vidare som bibliotekschef, kulturstrateg och nu senast som tf kulturchef.
Ordföranden tackar, på kulturnämndens vägnar, Barbro Ingemansson för hennes
engagerade arbete inom kulturnämndens område under många år. Hon har varit en
stor tillgång när det gäller att föra fram och driva kulturfrågorna i Karlskrona
kommun.
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 17 november 2009

§ 80

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009

§ 81

Internbudget 2010

§ 82

Arbetsmiljöåtgärder Stadsbiblioteket

§ 83

Begäran om projektmedel till världsarvsarbetet 2010

§ 84

Delegeringsärenden

§ 85

Anmälningsärenden

§ 86

Informationsärenden

§ 87

Övrigt

1

17 november 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 17 november 2009 klockan 13.30 – 16.50

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande
Ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2

Birgita Möller (S), ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Marcel Abedini
§§ 80-85
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)

Lars Karlsson (C)

Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, allmänkulturchef
Anders Svensson, ekonom
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Inger Persson, bibliotekschef
Carina Thörnqvist, äldreförvaltningen

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Protokollsjusterare

Nicole Carlbäck (FP)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 23 november 2009.

Justerade paragrafer

§§ 80-87

17 november 2009

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Birgitta Möller
Protokollsjusterare

……………………………………..
Nicole Carlbäck

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 november 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

17 november 2009
Kommunstyrelsen
Akten

4

KN 2009.141.041

§ 80
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljningen per den 30
oktober 2009
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20091031 uppgår till + 0,2 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +0,5 Mkr. Alltså -0,3 Mkr jämfört med budget per den sista september.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen budgetavvikelse
förutspås
Utgångspunkten är att respektive verksamhet skall bedrivas inom givna ramar. Den
budgetansvarige som befarar negativa avvikelser måste ovillkorligen vidta åtgärder
för att undvika underskott. Avstämningsmöten sker löpande med alla ansvariga för att
se till att så sker. Det är viktigt att man anpassar verksamheten och ambitionerna efter
de ramar man har fått. Föregående års goda budgetdisciplin måste kvarstå även i år.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 november att införa
inköpsstopp i kommunen. För kulturförvaltningen innebär det inköpsstopp för all
verksamhet som inte är kontrakterad med undantag för medieinköp till biblioteket och
kostnader som har samband med kulturskolans flytt.
Investeringsredovisning
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas. Anslaget för projekt
”Nytt stadsbibliotek” är avsett att användas även under år 2010 eftersom projektet ska
slutredovisas först i början av år 2010.

17 november 2009
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Forts § 80
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
1

att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober och överlämna denna till
kommunstyrelsen

2

att kräva att samtliga verksamhetsansvariga anpassar sina verksamheter så att de kan
bedrivas inom givna ramar
___________

17 november 2009

Kommunstyrelsen
Akten

6

KN 2007.88.041

§ 81
Internbudget 2010

Uppdrag/Ansvarsområde
Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek, konsthall och konstinköp,
världsarvsfrågor, stöd till kulturföreningar, kultur i skolan och Kulturskola. Nämnden
ansvarar också för drift och uthyrning av Konserthusteatern och Sparresalen.
Under år 2009 antog fullmäktige en biblioteksplan som ska vara styrande för den
kommunala biblioteksverksamheten under åren 2009-2011.
Kulturskolan bedriver undervisning inom områdena musik, dans, bild, teater och film.
Kulturenheten ansvarar för konsthall och salong samt kommunens konstinköp,
konstnärlig utsmyckning i samband med ny- och ombyggnader, administration av
bidrag till studieförbund, kulturföreningar och kulturarrangemang.
Kulturnämnden ansvarar för drift och uthyrning av Konserthuset och Sparresalen.
Kulturnämnden ansvarar för samordningen av världsarvsarbetet i kommunen.
Centralt finns en kulturförvaltning
Målangivelser
Mål för kulturpolitiken i Karlskrona






ge alla som bor i Karlskrona tillgång till ett rikt kulturliv präglat av kvalité
och mångfald
tillgodose barns och ungdomars ställning och behov av eget skapande inom
kulturens alla verksamhetsområden främja eget skapande och ett livaktigt
lokalt kulturliv
stärka kulturell och konstnärlig frihet och mångfald synliggöra, vårda och
bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning
som världsarv
utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö
bidra till tillväxt, förnyelse och dynamik i Karlskrona kommuns utveckling

17 november 2009

Forts § 81
Verksamhetsmål
Nedanstående verksamhetsmål
Kulturnämndens verksamhet:



har

antagits

av

Kommunfullmäktige

7

för

Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall öka från dagens ca 75 %
till minst 80 % 2012
Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall öka från dagens ca 75 %
till minst 80 % 2012

Resultatbudget
Ekonomiskt sammandrag , mnkr

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Plan
2011

Plan
2012

8,1

7,2

6,7

6,7

6,7

-29,1
-29,0
-0,1
-58,2
-50,1

-28,6
-29,4
0,0
-58,0
-50,8

-28,1
-29,1
0,0
-57,2
-50,5

-27,9
-29,2
0,0
-57,1
-50,4

-27,9
-29,2
0,0
-57,1
-50,4

Intäkter
Kostander
- Personalkostnader
- Övriga kostnader
- Kapitalkostnader
Summa kostnader
Nettokostnad/budgetram
Budgetram 2010

Kulturnämndens budgetram för år 2010 uppgår till 50 484 tkr, vilket innebär en
minskning med 287 tkr i förhållande till 2009 års ram. Förändringarna framgår av
nedanstående tabell:
Budgetram 2010
Utökat sparbeting semesterlöneskuld
Utökat sparbeting omställningsprogrammet
Utökat sparbeting upphandling/inköp
Utökat sparbeting RUPEN från 2007
Ramjustering bibliotekstransporter till SEF
Kompensation löneökningar 1:a kvartalet
Ramjustering ändrad debitering IT
Kompensation hyreshöjning Sparresalen
halvårseffekt
Budgetram 2010

50 771
-20
-300
-33
-88
-68
212
-90
100
50 484

17 november 2009
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Forts § 81
Budgetramen uttrycks i det löne- och kostnadsläge som gällde vid budgetårets början.
Kompensation kommer att erhållas för faktisk löneökning, någon kompensation för
andra kostnadsökningar kommer ej att utgå. En uppräkning av de externa intäkterna
kommer att ske med 1,5%.
Investeringar
Fördelningen av 2010 års investeringsanslag kommer att behandlas i som ett särskilt
ärende av Kulturnämnden.

Kulturnämnden förutsätter att man liksom tidigare år får kompensation i särskild
ordning för den uppräkning som kommer av bidraget till Blekinge Museum.

Det är av yttersta vikt att Kulturnämndens arbete med att formulera mål för 2011 års
verksamhet påbörjas med det snaraste. År 2011 är ett kärvare år än 2010, varför
prioriteringar i verksamheten måste ske och vara väl underbyggda. Vikten av
samband mellan mål och medel måste understrykas, liksom kommunens huvudregel
att om mål och medel står i konflikt så gäller medel.
Då internbudgeten inte är färdigförhandlad med de fackliga organisationerna föreslår
ordföranden att, förutsatt att förhandlingarna inte medför några förändringar, varken i
ord eller siffror, att kulturnämnden ger arbetsutskottet delegation att formellt fastställa
internbudget för 2010.
Kulturnämnden beslutar
att delegera beslut om internbudget 2010 till kulturnämndens arbetsutskott förutsatt
att det inte blir några som helst förändringar jämfört med det av nämnden diskuterade
förslaget
______________

17 november 2009

Kommunstyrelsen
Akten
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KN2009.121.026

§ 82
Arbetsmiljöåtgärder på Stadsbiblioteket
Tf kulturchefen redogör för ärendet.
På kulturnämndens sammanträde den 29 september 2009 presenterades den
arbetsmiljörapport med bilagor och beräknade kostnader med anledning av
kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2009
Kulturnämnden beslutade då att ge kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen i
uppdrag att utreda vilka av de föreslagna åtgärderna som är ”tvingande” och som
måste åtgärdas så snart som möjligt.
Sammanfattning/slutsats
Belysning – 300 tkr
Klimat/Ventilation – ca 1,3 Mkr
Säkerhet - gäller enbart styrning till hissar – 30 tkr
Städning - utökning städtid enligt utredning – ca 50 tkr
Skyltning – enligt utredning för ca fem år sedan - ca 70 tkr
Återlämningsautomater – 387 tkr
Det föreslagna investeringsutrymmet som kan tillskapas är 2 miljoner kronor. Häri
kommer ventilation, belysning, återlämningsautomater och säkerhet i hissar att
inrymmas. Summa 2 017 tkr.
Skyltning 70 tkr ryms inom kulturnämndens egen investeringsbudget.
Åtgärderna planeras att påbörjas innan 2009 års utgång. Detta medför en halvårseffekt
på utökad hyra med 135 000 kr 2010, vilket ryms inom kulturnämndens budget. År
2011 blir det helårseffekt vilket gör att en utökning av ramen då måste äskas från
kommunstyrelsen.
Utvärdering av genomförda åtgärder ska ske i slutet av år 2010.

17 november 2009
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Forts § 82
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden att föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. att för åtgärdande av ovan noterade prioriterade arbetsmiljöbrister i Stadsbiblioteket
låta Tekniska nämnden få omdisponera 2.000.000 kr av investeringsanslaget för
skolor/förskolor i 2009 års budget

2. att bifalla kulturnämndens hemställan om ökad budget 2011 med 270 000 kr för att
täcka den ökade kostnaden för nödvändiga arbetsmiljöåtgärder enligt utredningens
förslag
_____________

17 november 2009

Kommunstyrelsen
Akten

11

KN 2009.142.867

§ 83
Finansiering av världsarvsarbetet
Världsarvskoordinatorn redogör för ärendet.
Överenskommelse om världsarvsarbetet mellan Karlskrona kommun, Statens
fastighetsverk, Fortifikationsverkst och Länsstyrelsen i Blekinge innebär ett 3-årigt
projekt med samfinansiering från de fyra parterna. Karlskrona kommun har
arbetsgivaransvar för världsarvskoordinatorn och tar därmed också ett större
finansieringsansvar. Tjänsten är placerad på kulturförvaltningen, Karlskrona
kommun.
För att kunna genomföra de föreslagna punkterna i den framtagna verksamhetsplanen
föreslår kulturförvaltningen kulturnämnden besluta

att ansöka om 170 000 kr ur kommunstyrelsens projektbudget för världsarvsarbetet
2010.
Sophia Ahlin (M) begär en tydligare redovisning av hur medel för världsarvsarbetet
ska användas.
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs i avvaktan på att en tydligare redovisning
har kommit ledamöterna till del samt att kulturnämnden delegerar till arbetsutskottet
att fatta beslut om att ansöka medel ur kommunstyrelsens projektbudget
Kulturnämnden beslutar
1

att bordlägga ärendet

2

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om att ansöka om 170 000 kronor ur
kommunstyrelsens projektbudget
_____________

17 november 2009

§ 84
Delegeringsärenden


Detaljplan för del av Säby 4:14m fl
Trummenäs, Karlskrona kommun
____________

Deleget
Annika Eklund
KN 2009.129.214
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§ 85
Anmälningsärenden


KF 091022 § 207 Svar på medborgarförslag om
lördagsöppet på biblioteket i Rödeby. KN 2009.209.882



KF § 204 Investeringstillstånd flytt av kulturskolan.
KN 2009.120.019



KF 091022 § 200 Slutrapport biblioteksplan.
KN 2009.065.880



KF 091022 § 202 Handlingsplan mot våld i nära relationer.
KN 2009.130.750



KF 091022 § 198 Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
KN 2009.093.042



KF 091022 § 201 Balansförteckning över obesvarade
motioner den 1 september 2009 KN 2009.051 109

__________
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§ 86
Informationsärenden
Yngre möter äldre- samverkansprojekt med äldreförvaltningen i Jämjö
Carina Thörnqvist, äldreförvaltningen, redogör för det samverkansprojekt mellan
äldreförvaltningen och kulturförvaltningen som håller på att utformas i Jämjö. Syftet
med projektet är att skapa en naturlig generationsöverskridande mötesplats och att
profilera äldreomsorgens träffpunkt mot kulturupplevelser.
Utifrån kulturnämndens mål är den grundläggande uppgiften att förmedla kultur och
tillhandahålla information baserad på värderingar om allas rätt till kulturella
upplevelser och information.
Det finns outnyttjad lokalyta i det hus där både bibliotek och hemtjänstlokaler är
placerade (gamla kommunhuset i Jämjö) Det är en kommunalägd fastighet och här
kommer man att kunna skapa den verksamhet som man tänkt sig.
Man för samtal med både förenings- och näringslivet på orten. Det är tänkt att även de
ska kunna bedriva verksamhet i lokalen.
Verksamheten är tämligen unik. Det förekommer inte något liknande någon annanstans i
landet, vad man har kunnat hitta.
Ordföranden tackar för informationen
Invigning av sagorummet på biblioteket i Nättraby
Bibliotekschefen informerar om att ett sagorum har skapats i Nättraby bibliotek samt bjöd
in kulturnämnden till invigningen den 5 december 2009 kl 13.00.
Ordföranden tackar för informationen
Skiss över kompetensutveckling i sydöstra Sverige
På kulturnämndens sammanträde i oktober begärde nämnden en jämförelse av
kompetensutveckling mellan kommunerna i sydöstra Sverige. Bibliotekschefen delar ut
en sådan jämförelse
Ordföranden tackar för informationen.
Kungsmarkens biblioteksfilial
Bibliotekschefen redogör för planerade förändringar för biblioteksfilialen i
Kungsmarken.
Filialen är väldigt dåligt nyttjad av boende i området. Dels är det avsides beläget och dels
är öppettiderna få.
Hyreskontraktet är uppsagt för omförhandling
Det har aviserats förändringar i boendestrukturen i området.
Kulturnämnden har fattat beslut om en ny biblioteksfilial för området
Lyckeby/Kungsmarken.

17 november 2009
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Forts § 86
Bibliotekschefens förslag är att knyta filialen till Stadsbiblioteket och att, i avvaktan på
förändringar i Kungsmarken och arbetet med en ny filial i orådet, koncentrera
öppethållandet i Kungsmarken till en dag per vecka.
Ordföranden tackar för informationen
Wämöparken 100 år
Tf kulturchefen redogör för samarbetet mellan Karlskrona kommun och Karlskrona
centrumförening omkring firandet av parkens 100- årsjubileum. Det kommer att vara
aktiviteter i parken under hela 2010 och man flyttar verksamhet från centrum ut till
Wämöparken. Centrumföreningen kommer att ta stor del i arbetet med att utveckla
parken och göra den till ett attraktivt besöksmål.
Ett förslag till program för 100- årsdagen den 10 juni 2010 delas ut.
Ordföranden tackar för informationen
Världsarvet, handlingsplan
Världsarvskoordinatorn redogör för framtagen handlingsplan för 2010. . Hon
understryker det faktum att det är fyra huvudmän för världsarvsarbetet varför det kan
komma att bli förändringar i planen. Nämnden får en redogörelse för hennes
arbetsuppgifter och fördelningen mellan de olika uppdragsgivarna.
Sailet. 2010 är det sista av 3 års –projekt Världsarvporten och världsarvskoordinatorn
kommer att vara huvudansvarig för den.
Sophia Ahlin (M) begär tydligare redovisade kostnader för den planerade verksamheten.
Ordföranden tackar för informationen
____________

17 november 2009
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§ 87
Övriga frågor
Sophia Ahlin (M) tackar kulturnämnden för uppvaktning med anledning av hennes
giftermål
Lisbeth Johansson tackar kulturnämnden för uppvaktningen med anledning av hennes
giftermål
Barbro Ingemansson sänder en hälsning och ett tack till kulturnämnd, personal och alla
dem som gjorde hennes pensionsavtackning till den trevliga tillställning det var
Anders Persson (S) rapporterar om att han på kulturnämndens vägnar deltog i
invigningen av Vuxenskolans nya lokaler. Han vidarebefordrar Vuxenskolans tack för
uppvaktningen.
Julavslutning för kulturnämnden bestäms till den 17 december direkt efter
stipendieutdelningen kl 17.30 i Konserthuset
__________

26 januari 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010

§1

Innan det hamnar i arkivet- information

§2

Inför bokslut 2009- information

§3

Inför budgetarbetet 2011- information

§4

Nya taxor, kulturlokaler

§5

Beslut om ideell kulturförening, Sibbamåla hembygdsförenings revysektion

§6

Delegeringsärenden

§7

Anmälningsärenden

§8

Informationsärenden

§9

Övrigt

1

26 januari 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 26 januari 2010 klockan 13.30 – 15.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande
Ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgita Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M),
§§ 1-4, 6-9
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Jan- Eric Jansson (S)

Tom Olsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars Karlsson (C)
Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, Tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef

Sekreterare

Lisbeth Johansson

26 januari 2010

Justering

Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 1-9

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Lundh

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

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

26 januari 2010

4

§1
Innan det hamnar i arkivet
Bibliotekschefen informerar om en skrift som bibliotekspersonal har satt samman i samband
med Stadsbibliotekets 50- årasjubileum, ”Innan det hamnar i magasinet”.
Den börjar med det hyllningstal som Horace Engdahl höll vid jubileumsfirandet den 12
september 2009. Sedan kommer tillbakablickar på de gångna 50 åren med Stadsbiblioteket.
Kulturnämndens ledamöter får varsitt exemplar av skriften.
Ordföranden tackar för gåvan . Informationen tas till dagens protokoll
__________

26 januari 2010

§2
Lägesrapport inför bokslut 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för hur det ser ut inför kulturnämndens bokslut
för år 2009.
Arbetet med bokslut har försvårats av svårigheter med ekonomisystemet i samband
med att en ny kontoplan har införts.
I dagsläget visar siffrorna på ett minus på omkring 300 000 kronor.
Arbetet med att djupare analysera siffrorna fortsätter.
Boksluten ska redovisas senast den 28 februari 2010.
En osäkerhetsfaktor har varit, och är, finansieringen av världsarvet.
Kulturnämndens arbetsutskottt föreslår att medfinansiärerna omkring
världsarvsarbetet tillskrivs för att träffa en hållbar och långsiktig överenskommelse
för att säkerställa ett fortsatt arbete med världsarvsfrågorna.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att upprätta skrivelse till samtliga medfinansiärer
i avsikt att säkerställa ett hållbart och långsiktigt fortsatt arbete med världsarvsfrågor i
Karlskrona
______________

5

26 januari 2010

§3
Inför budgetarbetet 2011- information
Kulturförvaltningens ekonom redogör för att arbetet inför internbudget 2011 redan
har initierats i enlighet med de nya ekonomiska styrprinciperna.
Man vet att 2011 års ram kommer att minska med 100 000 kronor. Dessutom
förväntas ökade kostnader och minskade intäkter uppgå till omkring 300 000 kronor.
Alltså en minskad budget på 400 000 kronor.
Informationen tas till dagens protokoll
_____________

6

26 januari 2010

Kommunstyrelsen
Akten

7

KN 2010.8.061

§4
Taxor kulturlokaler
Tf kulturchefen redogör för förslaget till nya taxor för kulturlokaler.
Senaste taxejusteringen var 2007.
De föreslagna nya taxorna ligger, liksom tidigare, i det undre kostnadsskiktet i
jämförelse med övriga liknande lokaler i kommunen. Det är viktigt att kunna erbjuda
så många som möjligt tillfälle att hyra prisvärda lokaler.
Taxan för kommunens skolprojekt som sker i skolans regi i undervisningssyfte, ex
musikal och teaterprojekt ska, enligt förslag i kulturnämnden april 2009, läggas på samma
nivå som för ideella föreningar.
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet med kulturförvaltningens förslag
_____________

26 januari 2010

§5
Beslut om ideell kulturförening, Sibbamåla
hembygdsförenings revysektion
Sibbamåla hembygdsförenings revysektion har i skrivelse till kulturnämnden den 12
december 2009 ansökt om status som ideell kulturförening.
Tom Ohlsson (M) informerar om att revysektionen är helt fristående från Sibbamåla
hembygdsförening med egna stadgar, styrelse, ekonomi och revision.
Birgitta Möller (S) föreslår att Sibbamåla hembygdsförenings revysektion beviljas
status som ideell kulturförening men att de uppmanas att se över namnet för att
tydliggöra att den inte sorterar under hembygdsföreningen.
Kulturnämndens beslutar
att bevilja Sibbamåla hembygdsförenings revysektion status som ideell
kulturförening med en uppmaning att se över namnet för att det tydligt ska framgå att
det är en egen förening.
__________

8

26 januari 2010

§6
Delegeringsärenden


Detaljplan för del av Torstäva 13:25
Torsnäs, Karlskrona kommun
KN 2009.144.214



Detaljplan för del av Hästkvarnen 7,
Trossö, Karlskrona kommun
KN.2009.145.214



Detaljplan för del av Västra Nättraby 10.3
Karlskrona kommun
KN.2009.146.214
____________

Delegat
Annika Eklund

Annika Eklund

Annika Eklund

9

26 januari 2010

§7
Anmälningsärenden


KF 091125 § 220 Svar på medborgarförslag om lördagsöppet
på biblioteket i Rödeby.



KF 091125 § 223 Budgetuppföljning per den 30 september
2009 för kommunens samlade verksamheter



KS 091201 § 315 Genomförandet av tjänstedirektivet



ÄF 091124 § 121 Samverkan äldreförvaltningen och
kulturförvaltningen

__________
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26 januari 2010

§8
Informationsärenden
Öppna Sinnet
Ordföranden och tf kulturchefen redogör för hur man har resonerat inför fördelningen
av Öppna Sinnet- medel för år 2010.
Man har tagit hänsyn till den geografiska spridningen, stad/landsbygd, ung/gammal,
olika kulturgenrer. Det har också satsats på en sommarteater.
Fördelningen kommer att offentliggöras på en presskonferens den 1 februari 2010
Wämöparkens 100-årsjubileum
Tf kulturchefen redogör för att programmet jubileumsdagen i stort sett är klart. Det
har tagits fram en logotype som ska finnas på alla trycksaker i samband med jubileet.
Den 4 februari kommer det att hållas en presskonferens i Wämöparken då
programmet blir offentligt. Medverkar gör Centrumförenigen, tekniska förvaltningen
och kulturnämnden.
Kulturpris 2009
Tf kulturchefen informerar om att 2009 års kulturpris kommer att delas ut i samband
med kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.
Region Blekinges kulturutvärdering
Tf kulturchefen informerar om att en del av kulturnämndens ledamöter kommer att bli
intervjuade i samband med Region Blekinges utredning med syfte att utvärdera
kulturlivet i länet.
Det blir en bred undersökning av kulturinstitutionernas verksamhet och hur
människor upplever kulturlivet i Blekinge.
__________

11
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§9
Övriga frågor
Lars Karlsson (C) ställer frågan hur man löser Kulturskolans problem med elever som har
undervisning både i Skeppsgossekasernen och på Thörnströmska gymnasiet.
Tf kulturchefen meddelar att det tillsvidare löses med att Kulturskolans personal, med bil,
kör de elever som behöver förflytta sig mellan de båda skolorna.
Tf kulturchefen informerar om att Kulturskolan har Öppet Hus i sina nya lokaler i
kv Psilander den 30 januari kl 12.00-16.00.
Kvällen innan invigs en tillfällig ljusinstallation på gården.
Kulturnämnden diskuterar påverkansmöjligheter och delaktighet i samband med
nybyggnation och förändringar.
Marcel Abedini, Birgitta Möller (S), Anders Persson (S), Lars Karlsson (C) och Jan- Eric
Jansson (S) yttrar sig
Som exempel nämns det nya konstverk som kommer att finnas på Fisktorget och som tagits
fram i samband med byggandet av Scandic Hotel. Tf kulturchefen informerar om att tekniska
förvaltningen tillsammans med Scandic och fastighetsförvaltaren kontaktat en konstnär för
uppförande av ett monumentalverk.
Hon informerar vidare om att förvaltningen kommer att yttra sig över kommunens
översiktsplan.
Kulturnämnden menar att den konstnärliga utsmyckningen utomhus på kommunens mark är
en fråga för kulturnämnden.
Tf kulturchefen får i uppdrag att bevaka utformningen av det nya kvarteret Skeppsbron som
är nästa stora byggprojekt i Karlskrona.
__________

24 februari 2010

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 februari 2010

§ 10

Välkomnande av ny kulturchef

§ 11

Information biblioteksverksamheten 2009

§ 12

Bokslut 2009, ekonomi och personal

§ 13

Investeringsbudget 2010-2012

§ 14

Delegationsordning, kulturnämnden

§ 15

Intern kontrollplan 2010, kulturnämnden

§ 16

Rapport om skrivelse till världsarvsarbetets huvudmän i syfte att säkerställa ett fortsatt
världsarvsarbete

§ 17

Svar på medborgarförslag från Roland Hansson angående inrättande av fabriks- och
industrimuseum

§ 18

Delegeringsärenden

§ 19

Anmälningsärenden

§ 20

Informationsärenden

§ 21

Övriga frågor

24 februari 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
onsdagen den 24 februari 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Ulf Lundh (C)
§§ 11-19
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
ersättare

Tom Olsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan- Eric Jansson (S)
Billy Peltonen (S)

Övriga närvarande
Ersättare

2

Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)

§ 10

§§ 14-20

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Hanna Olausson, personalspecialist

Sekreterare

Lisbeth Johansson

24 februari 2010

Justering

Protokollsjusterare

Ulf Hansson (V)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Onsdagen den 3 mars 2010.

Justerade paragrafer

§§ 10-21

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

24 februari 2010

4

§ 10
Välkomnande av ny kulturchef
Ordföranden hälsar Annika Eklund välkommen som ny kulturchef och uttrycker sin
glädje över att rekryteringsprocessen nu är över och kulturnämnd- och förvaltning nu
kan arbeta mer långsiktigt.
Kulturchefen tackar och önskar ett fortsatt gott samarbete med kulturnämnden.
___________

24 februari 2010

5

§ 11
Information om biblioteksverksamheten 2009
Bitr. bibliotekschefen informerar om biblioteksverksamhetens ”populärutgåva” av
verksamhetsberättelsen för 2009.
Kulturnämndens ledamöter får var sitt exemplar av det mycket fina materialet.
Bitr. bibliotekschefen uppmärksammar ledamöterna på att det smugit sig in ett par fel i
uppgifterna på sidan 3, nämligen: i tredje rutan gäller siffran avseende skönlitteratur hela
biblioteket och siffran för facklitteratur endast stadsbiblioteket.
I webbversionen är detta ändrat till att gälla hela biblioteket. Nu är lydelsen:
"Vi lånar ut:
Skönlitteratur (vuxna) låndes ut 89 374 gånger och fackböcker (vuxna) 98 147.
Till det kommer 1 505 utlån av kurser, där majoriteten är språkkurser."

Ordföranden tackar för informationen vilken läggs till handlingarna

24 februari 2010

Kommunstyrelsen
Akten

6

KN. 2010.20.041

§ 12
Bokslut 2009, ekonomi och personal
Kulturförvaltningens controller redogör för förvaltningens finansiella bokslut.
Det ekonomiska utfallet blir minus 384 000 kronor. Det negativa resultatet kan förklaras,
och en stor del härrör sig från beslut som kulturnämnden inte kunnat styra över, till
exempel framtagande av biblioteksplan, färdigställande av Besökscentrum för
världsarvet, transportkostnader, telekostnader
Budget
Nämnd

Utfall

Avvikelse

434

447

-12

Kulturenheten

12 044

12 085

-41

Bibliotek

20 371

20 442

-71

Kulturskola

9 004

9 124

-120

Kulturlokaler

3 976

3 975

1

Administration och gemensamt

3 874

4 092

-219

Världsarv

500

642

-142

Reserv

550

343

207

18

5

13

Summa

50 771

51 155

-384

Kommunbidrag

50 771

50 771

0

0

-384

-384

Räntenetto

SUMMA

Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för årsredovisningen avseende personal
för 2009. Man kan notera att antalet anställda har minskat med 5 personer, att
sysselsättningsgraderna har ökat något, att sjukdagarna i intervallet upp till 90 dagar har
ökat. Frisknärvaron har dock också ökat i kulturförvaltningen.

24 februari 2010

7

Forts § 12
Ordföranden uttrycker besvikelse över det ekonomiska utfallet för 2009.
Diskussion förs om anledningen till det negativa budgetresultatet, där vikten av täta
uppföljningar av enheternas egna budgetar understryks . Det är viktigt att identifiera
avvikelser från det förväntade resultatet på ett så tidigt stadium som möjligt för att kunna
anpassa verksamheten till budgetramarna. Det är viktigt att inte sätta igång projekt
förrän man vet att de är finansierade.
Det måste även finnas ett visst utrymme att stötta upp kulturevenemang som aktualiseras
under pågående budgetperiod.
Ulf Lundh (C), Lars Karlsson (C), Göran Eliasson (S), Tom Olsson (M), Marcel Abdini
yttrar sig.

Kulturförvaltningen beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet
1. att godkänna årsbokslut för år 2009
2. att begära att få föra över de outnyttjade investeringsmedel om 108 000 kronor
avseende projekt nytt Stadsbibliotek, till år 2010
3. att begära befrielse från att 2009 års underskott ska föras över till 2010, eftersom
detta till största delen beror på orsaker som legat utanför kulturnämndens kontroll, och
som nämnden ålagts utföra utanför ordinarie verksamhet
__________
Kulturnämnden påpekar vikten av att höja budgetmoralen i förvaltningen och att aktivt
arbeta med fortlöpande, täta budgetuppföljningar under kommande år.
Marcel Abedini deltar inte i kulturnämndens yttrande. Han menar att det är politiska
beslut om minskade anslag och bibehållen verksamhet som är anledning till
budgetunderskottet, snarare än dålig budgetmoral.

24 februari 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

KN.2010.22.043

§ 12
Investeringsbudget 2010-2012
Kulturnämnden har tillförts en investeringsram på 400 tkr för de tre åren 2010 – 2012.
Denna ram är förhållandevis liten sett till den ganska investeringsintensiva verksamhet
som nämnden bedriver. För att underlätta planeringen så har därför förvaltningens
ledningsgrupp kommit överens om att föreslå kulturnämnden att anta en treårsbudget för
investeringarna. Detta för att möjliggöra en framförhållning vad gäller investeringarna
och att man ett enskilt år kan satsa på en viss verksamhet och ett annat år på en annan.
Förslag till fördelning av investeringsutrymmet framgår nedan:
Verksamhet
Konserthus/Sparresal

Budget 2010

Plan
2011

Plan
2012

75 000

75 000

75 000

100 000

75 000

85 000

88 000

90 000

85 000

Bibliotek

137 000

160 000

155 000

Summa

400 000

400 000

400 000

Allmän
kultur/konsthall
Kulturskola

Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att

godkänna fördelning av investeringsutrymmet för åren 2010- 2012

______________

24 februari 2010

Akten

9

KN.2010.23.003

§ 13
Delegationsordning, kulturnämnden

Kulturchefen redogör för de smärre justeringar som gjorts i delegationsordningen för
kulturnämnden.
Dokumentet har ändrats i de delar som varit inkorrekta. Dokumentet har inte
uppdaterats i takt med att beslut som tagits i kommunen som har påverkat
delegationsordningen.
Ändringar har gjorts i 1:14 Planärenden, 2:1 Anställning vik kulturchef, 3:8
Anskaffning av varor och tjänster,
Kulturnämnden beslutar, efter tillstyrkan av arbetsutskottet,
1. att godkänna ändringarna i dokument ”Delegationsförordning”.
2. att inför nästa mandatperiod se över delegering av beviljande av bidrag och
planärenden avseende, för bland annat världsarvet, känsliga områden

_____________

24 februari 2010

Kommunstyrelsen
Akten

10

KN 2010.24.042

§ 14
Intern kontrollplan 2009, kulturnämnden
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 103 ska varje nämnd i februari fatta
beslut om en intern kontrollplan. Resultatet av kontrollen redovisas från nämndsnivå i
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 m.m.
Kulturförvaltningen föreslår att den interna kontrollen 2010 fokuserar på arkivering,
inventarieförteckning/konst och delegeringsordning för kulturnämnden:
Kontroll-

Frekvens

moment
Arkivering

1 gång/år

Kontroll-

Rapport-

ansvarig

tid

Registrator

15 februari

Rapport till

Förvaltningschef/
Kommunarkiv

Inventariefört
eckning/

1 gång/ år

Kultur-

1 december

Förvaltningschef

1 december

Förvaltningschef

sekreterare

Konst
Delegationsordning

1 gång/år

Ekonom

Kulturnämnden beslutar, efter tillstyrkan av arbetsutskottet,
1. att anta kulturförvaltningens förslag till intern kontroll 2010

_____________

24 februari 2010

Kommunstyrelsen
Akten

KN.2010.28.106

§ 15
Rapport skrivelse till världsarvsarbetets huvudmän i syfte
att säkerställa ett fortsatt världsarvssamarbete
På kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010 uppdrogs åt
kulturförvaltningen att upprätta en skrivelse till generaldirektörerna för
Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk samt till Landshövdingen i Blekinge
län. Syftet med skrivelsen skulle vara att träffa en långsiktig överenskommelse för
att trygga ett fortsatt arbete med världsarvsfrågorna.
En skrivelse har upprättats enligt beslutet.

Kulturnämndens beslutar
1. att skrivelsens syfte ska vara att föreslå att ett avtal om världsarvsarbetet
upprättas, vilket ska vara undertecknat senast den 30 juni 2010
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att utforma en skrivelse till Fortifikationsverket,
Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen i Blekinge län med följande förslag
 att samarbetet fortsätter även under 2011-2013.
 att samarbetet formaliseras genom avtal
 att samfinansiering fastslås genom avtal.
 att avtalet undertecknas senast den 30 juni 2010
__________

11

24 februari 2010

Kommunfullmäktige
Akten

12

KN.2009.162.875

§ 16
Svar på medborgarförslag från Roland Hansson angående inrättandet av ett
fabriks- och industrimuseum
Till kommunledningsförvaltningen inkom ett medborgarförslag från Roland Hansson,
Karlskrona, om att inrätta ett fabriks- och industrimuseum.
Förslagsställaren menar att Karlskronas civila historia under 1800 och 1900-talen i stort
saknar dokumentation. Den marina/ militära historien är väl dokumenterad men
industrialismens historia finns inte bevarad i samma utsträckning.
Förslaget är därför att inrätta ett industri- och arbetarmuseum som skulle visa de
verksamheter som en gång fanns: Hattfabriken, Kakelfabriken, Porslinsfabriken,
Galvaniseringsfabriken med flera.
Delar av denna verksamhet skulle innefatta arkiv över facklig verksamhet och liknande.
En satsning av denna karaktär kräver en rejäl förstudie och upparbetande av ett stort
nätverk med olika intressenter.
Att väcka engagemang och skapa möjlighet till finansiering av en långsiktig och
högkvalitativ satsning inom detta ämnesområde kräver stora insatser, inte minst
ekonomiskt, vilket det inte finns utrymme för i dag.
Men att uppmana de redan befintliga aktörerna till gemensamma satsningar för att
belysa dessa frågor, som ett speciellt längre eller kortare projekt, är möjligt redan i
dagsläget
Kulturnämnden beslutar, efter tillstyrkan av arbetsutskottet

1. att avslå medborgarförslaget om att inrätta ett industri- och hantverksmuseum
2. att eftersom det är en bra idé, uppmana förslagsställaren att genom befintlig
museiverksamheter verka för att förslaget förverkligas

24 februari 2010

§ 17
Delegeringsärenden


Detaljplan för del av Skantze 7
Trossö, Karlskrona kommun
KN 2010.9.214

____________

Delegat
Annika Eklund

13

24 februari 2010

§ 18
Anmälningsärenden


KF 100128 § 8 Budgetuppföljning per den 30 november 2009



KF 100128 § Investering i arbetsmiljöärenden vid
Stadsbiblioteket

__________
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§ 19
Informationsärenden
Biblioteksfilial Kungsmarken, nulägesrapport
Ordföranden redogör för ärendet. Arbetet stannade av i samband med det kärva
ekonomiska läget som Karlskrona kommun hamnade i under hösten 2009.
Investeringsförmågan hos kommunen måste bli bättre innan man kan återuppta
arbetet med att skapa en ny filial. Först 2011 är det troligt att kunna aktualisera
ärendet igen. Det är viktigt att arbetsgruppen konkretiserar frågan om lokal i ett
första skede.
Det är inte längre lika låst i fråga om att lämna lokalerna i Kungsmarken utan att det
kvarstår restvärden att betala.
Kulturförvaltningen har fått uppdraget att, inför budgetarbetet 2011, beräkna
hyreskostnader för eventuella andra lokaler
Rekrytering bibliotekschef
Kulturchefen informerar om att rekrytering av en ny bibliotekschef har börjat.
Förfarandet är detsamma som när Kulturskolans chef tillsattes.
En ny bibliotekschef beräknas kunna anställas hösten 2010

__________
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§ 20
Övriga frågor
Jan- Eric Jansson (S) ställer frågan om det har blivit omkastningar i ordningen efter
vilken auskultanter kallas in till arbetsutskottets sammanträden.
Sekreteraren meddelar att då det kommer nya ledamöter och erättare i nämnden
prioriteras dessa framför dem som tidigare har varit med.
Hon kommer att skicka ut en uppdaterad lista över datum för deltagande på
arbetsutskottet.
__________

20 april 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 april 2010

§ 22

Information, budget

§ 23

Konsekvenser av uppföljning bokslut 2009

§ 24

Anslag till nytt datasystem för webb-tjänst, bibliotek

§ 25

Yttrande över motion från Kristdemokraterna i Karlskrona om en permanent
vänortsplats

§ 26

Jämförelsetal kulturnämnden (3KHV)

§ 27

Årsredovisning för K Strängs minnesfond 2009

§ 28

Delegeringsärenden

§ 29

Anmälningsärenden

§ 30

Information

§ 31

Övrigt

1

20 april 2010

Plats och tid

Kulturskolan, Östra Köpmangatan 10 vån 5, Karlskrona, tisdagen den
20 april 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)

Marcel Abedini (-)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande
Ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2

Lars Karlsson (C)

Tom Olsson (M)
Jan- Eric Jansson (S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Inger Persson, bibliotekschef

Sekreterare

Lisbeth Johansson

20 april 2010

Justering

Protokollsjusterare

Marcel Abedini (-)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen den 27 april 2010.

Justerade paragrafer

§§ 22-31

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Marcel Abedini

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 april 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

20 april 2010

§ 22
Information, budget
Enligt gällande regler ska budgetuppföljning göras februari, april, augusti och
oktober. För att ändå ha en uppfattning om kulturnämndens ekonomi så har en
förenklad uppföljning gjorts även efter mars månad
Kulturförvaltningens ekonom redogör för det aktuella budgetläget inom
kulturnämndens verksamhetsområde.
Prognosen uppvisar inte några avvikelser från det förväntade utan verksamheten
beräknas kunna bedrivas inom givna ramar. Marginalerna är dock mycket små
eftersom ramen minskats med 385 000 kronor för att täcka 2009 års underskott.
Uppdraget är därför liksom alltid att all verksamhet måste anpassas till givna
budgetramar.
Ordföranden tackar för informationen vilken läggs till handlingarna
___________

4

20 april 2010

5

§ 23
Täckning av föregående års budgetunderskott
Enligt kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska 2009 års underskott för
kulturnämnden föras över till innevarande budgetår. Det innebär, om
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att 2010 års budgetram
minskas med 385 000 kr.
På grund av vakanta tjänster i organisationen kan en stor del av denna minskning av
budgetramen klaras utan ytterligare besparingsåtgärder. Av 2009 års underskott
återstår därmed 44 000 kr att täcka. Denna summa föreslås fördelas mellan
förvaltningens verksamheter som ett generellt sparbeting.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att föregående års ekonomiska underskott täcks till en del av vakanser i
verksamheterna och därutöver som ett generellt sparbeting på förvaltningens
verksamheter

20 april 2010

Kommunstyrelsen
Akten

6

KN. 2010.20.041

§ 24
Anslag till nytt datasystem för webbtjänst, bibliotek
Bibliotekets nuvarande system som ger tillgång till bibliotekssystemet via webb
(OPAC) utvecklas inte längre och fungerar inte vad gäller dagens krav på
tillgänglighet. Nuvarande system kommer att stängas ner under år 2011.
Karlskrona kommun behöver en ny och modern webb där hela det digitala biblioteket
finns tillgängligt och servicen kan utvecklas gentemot medborgarna
Det kommer att göras en gemensam upphandling av bibliotekswebb inom
Länsbibliotek Sydost.
Den initiala investeringskostnaden uppgår till cirka 300 000 kr. Denna summa kan
inte inrymmas inom kulturnämndens ordinarie investeringsram. Förutom
kapitalkostnader kommer även bytet av webblösning att innebära ökade årliga
driftskostnader. Uppskattningen av ökade driftskostnader kan dock inte beräknas i
förväg
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 12 april 2010 § 26
föreslagit kulturnämnden besluta
att hos kommunstyrelsen begära utökad investeringsram för år 2011 med 300 000 kr
för finansiering av ny webbtjänst för biblioteksverksamheten
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Birgitta Möller (S), Lars Karlsson (C), Tom
Olsson (M), Göran Eliasson (S), Åke Stridh (S) yttrar sig.
Kulturnämnden beslutar
1. att bifalla arbetsutskottets förslag
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram en uppskattning av
verksamhetsförbättringar och eventuella ökade kostnader. Detta bilägges äskandet.
___________

20 april 2010

Kommunfullmäktige
Akten

7

KN.2010.29.105

§ 25
Yttrande över motion från Kristdemokraterna i Karlskrona om en permanent
vänortsplats
Kristdemokraterna i Karlskrona har i en motion föreslagit att det bör finnas en plats i
Karlskrona som ger en samlad bild över kommunens vänorter. Man anger Hoglands
Park som lämplig lokalisering av en vänortsplats.
Kulturförvaltningen delar uppfattningen att en permanent vänortsplats bör skapas.
Eftersom omdaning och förnyelse för närvarande pågår av Hoglands Park anser
kulturförvaltningen att den del av Kungsbron som ligger där Alamedan avslutas mot
Stumholmskanalen skulle vara ett bättre alternativ. Platsen är vacker och den riktar
sig ut mot havet. Kungsbron används idag som landningsplats för kryssningsresenärer
vid de tillfällen som kryssningsfartygen ankras på redden.
Platsen skulle kunna förses med en tavla över kommunens samtliga vänorter, samt
göras representativ i övrigt. Vägvisaren vid den södra delen av Kungsbron bör kunna
flyttas till vänortsplatsen och kompletteras med riktning och avstånd till kommunens
samtliga vänorter.
Yttrandet är framtaget i samråd med tekniska förvaltningen.
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 12 april 2010 § 27
föreslagit kulturnämnden besluta
att remittera ärendet till Karlskronas vänortskommitté för yttrande senast den 7 maj
2010
Kulturnämnden beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag
__________

20 april 2010

Akten

8

KN.2010.23.003

§ 26
Jämförelsetal kulturnämnden (3KHV)
Kulturchefen redogör för det arbete som har påbörjats med att ta fram jämförelser och
mätmetoder för kulturnämndens verksamhet.
Jämförelse har gjorts med Växjö kommun. De har inte några mätpunkter som inte mäts i
Karlskrona redan. Det som mäts är företrädesvis kvantitet. Det finns få exempel där
kvaliteten mäts.
Kulturförvaltningen har för avsikt att göra mätningar av besökares upplevda kvalitet
under en del av sommararrangemangen.
Ordföranden tackar för informationen vilken lägges till handlingarna
_____________

20 april 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

9

KN.2010.64.046

§ 27
Årsredovisning för K Strängs minnesfond
K Strängs minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade donationsfonder.
Stiftelsens ändamål är att genom insamling hedra den bortgångne musikläraren Kenneth
Strängs minne och, ur dess årligen behållna avkastningsmedel, varje år dela ut stipendium
till en eller flera musikelever vid Kulturskolan i Karlskrona.
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
bokslutskommentarer.
Under året har 30 000 kronor utbetalats i enlighet med stiftelsens bestämmelser.
Kulturnämnden diskuterar ärendet.
Birgitta Möller (S) yrkar återremiss med hänvisning till att det inte framgår i
årsberättelsen vem/vika som har erhållit stipendier.

Kulturnämnden beslutar
att bifalla Birgitta Möllers yrkande om återremiss

20 april 2010

10

§ 28
Delegeringsärenden

1
2
3
4

5
6
7

Beslut fattade av arbetsutskottet
Nya taxor kulturlokaler
KN.2010.8.061
Budgetuppföljning per den 28 februari 2010
KN.2010.40.042
Nytt vägnamn i Holmsjö, Lindkullevägen
KN.2010.27.246
Byte av vägnamn på Tjurkö, Stenvägen
KN.2009.149.246
Beslut fattade av tjänstemän
Yttrande över detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal, Karlskrona kommun
KN.2010.34.214
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:24,Stadsträdgården, Karlskrona kommun
KN.2010.35.214
Yttrande över detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18, Nättraby, Karlskrona kommun
KN.2010.51.214
_____________

20 april 2010

1.

§ 29
Anmälningsärenden
KS 100309 § 53. Begäran om utökad tidsram till april
2010 med anledning av resovisning från styrgrupp för nytt
Stadsbibliotek. KN.2010.62.880

2.

KS 100309 § 66. Taxor kulturlokaler. KN.2010.8.061

3.

KS 100309 § 36. Utredning angående lokaler som ska
hanteras av evenemangssamordnaren. KN.2010.63.140

4.

KS 100112 § 6. Finansiering av världsarvsarbetet 2010.
KN.2009.142.867

5.

Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp
100316
__________

11

20 april 2010
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§ 30
Information
Slutrapport från styrgruppen för nytt Stadsbibliotek
Ordföranden tillsammans med bibliotekschefen informerar om att en slutrapport från
styrgruppen för nytt Stadsbibliotek har lämnats till kommunstyrelsen.
De redogör för arbetet i styrgruppen som har präglats av gott samarbetsklimat,”högt i
tak” och koncensus genom hela processen.
Man redogör för hur styrgruppen har tänkt sig ett bibliotek som säger ”Välkommen
till Karlskrona” och att skapa ett attraktivt bibliotek som ska verka som en plats som
sammanför olika grupper av människor.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken(LUPP)
Kulturchefen informerar om att det har, genom enkätundersökningar bland
gymnasieungdomar, genomförts en uppföljning av ungdomspolitiken i Karlskrona.
Redovisning av undersökningen delas ut.
Arbetsvärdering
Kulturchefen informerar om den arbetsvärdering som pågår i Karlskrona kommun. I
kulturförvaltningen har arbetet slutförts. Den syftar till att få en rättvis värdering av
olika yrken som t ex kan ligga till grund för lönesättning. En ytterligare målsättning
har varit att minska antalet befattningsbeteckningar i kommunen.
Festival Spezial
Billy Peltonen (S) har anmält intresse att närvara vid Festival Spezial den 23 april
2010. Kulturnämnden bifaller Billys begäran.
Tjänst utvecklingschef, bibliotek
Kulturchefen informerar om tankarna omkring att det inte ska vara två chefer på
biblioteken. I stället planeras att inrätta en tjänst som utvecklingschef med
huvudinriktning mot bibliotek.
Förändringen är ännu inte förhandlad. Mer information kommer att lämnas efter
förhandling.

20 april 2010
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§ 31
Övrigt
Billy Peltonen (S)ställer frågan om huruvida kulturförvaltningen har rapporterat om
vidtagna åtgärder inom ramen för handikappolitiska programmet.
Kulturchefen informerar om att den som tidigare var tillgänglighetsansvarig har gått i
pension, men att arbete med att utse en efterträdare pågår. I avvaktan på att en ny utses
så har kulturchefen gjort en sammanställning av vidtagna åtgärder under 2009 och
lämnat till handikappsekreteraren.
Marcel Abedini (-) ställer frågan om hur kompetensutveckling hanteras i
kulturförvaltningen. Kulturchefen meddelar att de medel som finns för ändamålet är
knutna proportionerligt till respektive verksamhet. Där fördelas pengarna utifrån behov.
Birgitta Möller (S) begär en rapport om vilka åtgärder som har gjorts för att förbättra
tillgängligheten inom kulturnämndens verksamhetsområde.
En rapport om vidtagna åtgärder kommer att föredras i kulturnämnden.
Ordföranden uttrycker på kulturnämndens vägnar ett varmt tack till Inger Persson,
avgående bibliotekschef, för hennes långa och värdefulla gärning inom
kulturförvaltningen.
Inger Persson tackar kulturnämnden för uppvaktning i samband med hennes
pensionsavgång.

____________

25 maj 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 maj 2010

§ 32

Presentation av ny personalspecialist

§ 33

Delårsbokslut med personaluppföljning per den 30 april 2010

§ 34

Diskussion inför budget 2011

§ 35

Delegeringsärenden

§ 36

Anmälningsärenden

§ 37

Information

§ 38

Övrigt

1

25 maj 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 25 maj 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)

Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande
Ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2

Tom Olsson (M)
Lars Karlsson (C)

Jan- Eric Jansson (S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Eva-Britt Norrman, personalspecialist

Övriga

René Carlsson, Centrumföreningen, § 38, 14.00-14.30

Sekreterare

Lisbeth Johansson

25 maj 2010

Justering

Protokollsjusterare

Anders Persson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 31 maj 2010.

Justerade paragrafer

§§ 32-38

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 maj 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

25 maj 2010

4

§ 32
Presentation av ny personalspecialist
Ordföranden hälsar kulturförvaltningens nya personalspecialist, Eva-Britt
Norrman, välkommen till kulturnämnden
Eva-Britt presenterar sig kort. Hon har lång erfarenhet av personaladministration i
Karlskrona kommun och ser fram emot att lära känna verksamhet och personal inom
kulturnämndens område.
__________

25 maj 2010

Kommunstyrelsen
Akten

5

KN.2010.40.042

§ 33
Delårsbokslut med personaluppföljning per den 30 april 2010
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslut per den 30 april 2010
Nettoanslag
Kulturnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 50,2 Mkr, före avräkning av 2009
års underskott.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2010-04-30 uppgår till 16,4 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 16,5 Mkr. Alltså +0,1 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista april. I det ekonomiska utfallet ingår, enligt nu gällande
anvisningar, inte ankomstregistrerade poster, dessa uppgår till 0,1 Mkr.
Budget

Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensamt
Världsarv
Reserv
Räntenetto
Summa

-468
-4 384
-20 716
-9 091
-4 044
-10 684
-500
-505
148
-50 244

Periodbudget

-151
-1 212
-7 220
-3 237
-1 348
-3 067
-319
0
49
-16 505

Utfall

-115
-1 368
-7 151
-3 060
-1 234
-3 259
-288
-30
55
-16 450

Avvikelse

+36
-156
+69
+177
+114
-192
+32
-30
5
+55

Prognos
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas.

25 maj 2010

6

§ 33 forts
Delårsbokslut med personaluppföljning per den 30 april 2010
Projekt ”Nytt stadsbibliotek”
Projektgruppen för nytt stadsbibliotek har slutredovisat sitt uppdrag
för kommunstyrelsen, inga ytterligare kostnader beräknas därför
tillkomma i detta projekt. Kostnaderna för projektet understigit
tilldelade medel med cirka en miljon kronor. De nedlagda kostnaderna
redovisas tillsvidare som pågående projekt i balansräkningen.
Personalnyckeltal 1:a tertialet 2010
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen det första
tertialet 2010.
Antalet tidsbegränsade anställningar minskar och den genomsnittliga
sysselsättningsgraden ökar.
Förvaltningens sjuktal är glädjande nog lågt vid en jämförelse med Karlskrona
Kommun som helhet.
Förvaltningens frisknärvaro i procent ligger också högt.
Överlag visar uppföljningen ett mycket bra resultat för kulturförvaltningen.
Ordföranden föreslår, eftersom marginalerna i innevarande budget är väldigt små och
osäkra, att kulturförvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till ytterligare
besparingsförslag som kan ge effekt redan i 2010 års budget
Kulturnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och personaluppföljning per
den 30 april 2010 och överlämna denna till kommunstyrelsen
Kulturnämnden beslutar för egen del
att uppdra åt kulturförvaltningen att göra en översyn av verksamheten i syfte att ta
fram ytterligare förslag till besparingsåtgärder, för ökad beredskap mot ett
minusresultat i 2010 års budget. Förslagen till besparingar ska innefatta
konsekvensanalyser för berörda verksamheter.
______________

25 maj 2010

§ 34
Diskussion inför budget 2011
Kulturförvaltningens ekonom redogör för de ekonomiska förutsättningarna inför
2011. Utifrån de förutsättningar som är kända i dagsläget går kulturnämnden mot
ett underskott på ca 700 000 kronor.
Kulturförvaltningen uppmanar de politiska grupperna att nogsamt gå igenom och
diskutera vilka åtgärder man ser som är möjliga. Kulturförvaltningen förespråkar
en politisk inriktning för att arbeta fram förslag inför beslut om internbudget i
november 2010.
Birgitta Möller (S) föreslår att nämnden träffas för att diskutera budget mer
koncentrerat.
Kulturnämndens beslutar
att på kulturnämndens sammanträde i augusti läggs tyngdpunkten på
budgetarbetet
__________

7

25 maj 2010

8

§ 35
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän


Yttrande över detaljplan för del av Frändatorp 25:14, Sturkö, Karlskrona
kommun. KN.2010.55.214



Yttrande över detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl. Marinmuseum,
Karlskrona kommun. KN.2010.43.214

__________

25 maj 2010

9

§ 36
Anmälningsärenden







KF 100422 § 60 Svar på medborgarförslag om inrättandet av ett fabriks- och
industrimuseum
KF 100422 § 63 Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
KF 100325 § 32 Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011
KF 100325 § 35 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 februari 2010-05-25
KS 100406 § 90 Angående stöd till långfilmsproduktionen ”Försvunnen”
Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp 100412

__________.

25 maj 2010

10

§ 37
Information
Världsarvet
Kulturchefen informerar om att budgetläget för världsarvet börjar se ljusare ut.
Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Blekinge och Fortifikationsverket har meddelat
att man kommer att samverka och bidra till arbetet med världsarvet.
Besökscentrum för världsarvet öppnar den 6 juni. En hemsida kommer att presenteras.
Världsarvsporten kommer att finnas med på Sail 2010
Ny tjänst i kulturförvaltningen, utvecklingsledare
Kulturchefen informerar om inrättandet av ny tjänst i kulturförvaltningen, en
utvecklingsledare. Hon kommer att hålla kulturnämnden informerad om tillsättandet.
___________

25 maj 2010

11

§ 38
Övrigt
Wämöparkens 100- årsjubileum
René Carlsson, VD Karlskrona Centrumförening, redogör för jubileumsprogrammet i
Wämöparken 2010. Det kommer att vara mycket aktiviteter i parken hela sommaren.
Programmet delas ut till kulturnämndens ledamöter.
Ordföranden tackar René för föredragningen.
Ordföranden tackar kulturchefen och kulturnämndens arbetsgrupp för Wämöparkens
100- årsjubileum för väl genomfört förberedelsearbete.
Kulturchefen påminner om den ansvarsfördelning för arbetsmiljö som finns.
Delegeringsordning delas ut till ledamöterna.
Kulturchefen informerar om ett allvarligt olycksfallstillbud på Stadsbiblioteket. En
stor bit av putsen i taket i ett utrymme ramlade ner. Lyckligtvis skedde tillbudet på
helgen så lokalen var tom. Skadan är inspekterad och åtgärdad av
fastighetsavdelningen. Kopia på bild av skadan sänds till kommunstyrelsen och till
styrgruppen för nytt Stadsbibliotek.
Birgitta Möller (S) ställer frågan om kulturnämnden har varit inblandad i arbetet med
skulpturen utanför Scandic Hotel.
Kulturchefen informerar om att kulturnämnden inte har varit inblandad vilket annars
är brukligt vid så stora projekt som detta.
Kulturnämnden anser att kulturförvaltningen bör vara delaktig i denna typen av
projekt. En tanke är att ansvaret för detta kan ligga på utvecklingsledaren som nu
rekryteras.
Ordföranden informerar om att Karlskrona, som enda svenska stad förutom
Stockholm, kommer att få besök av ett fartyg som ska högtidlighålla 200- årsdagen
av Frédéric Chopins födelse med en 2- dagars Chopinfestival.
Kulturnämnden kommer att inbjudas till en mingelkväll den 28 juni .
__________

22 juni 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 juni 2010

§ 39

Lägesrapport ekonomi

§ 40

Yttrande över motion angående skapandet av demokratiska oaser i biblioteken

§ 41

Yttrande över motion angående skapandet av en permanent vänortsplats

§ 42

Kulturnämndens mål, uppföljning

§ 43

Delegeringsärenden

§ 44

Anmälningsärenden

§ 45

Information

§ 46

Övrigt

1

22 juni 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 22 juni 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)

Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande
Ersättare

Tom Olsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan-Eric Jansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Lena Johansson, världsarvssamordnare
Lenny Mostberg, kulturförvaltningen

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

§ 46 14.30-15.00
§ 46 14.30-15.00

22 juni 2010

Justering

Protokollsjusterare

Jimmy Petersson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Torsdagen den 1 juli 2010.

Justerade paragrafer

§§ 39-46

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Jimmy Petersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 juli 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

22 juni 2010
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§ 39
Ekonomisk lägesrapport maj 2010
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde i april att den minskning av ramen för år
2010 som kulturnämnden fått på grund av att man fått ta med sig föregående års
underskott huvudsakligen skulle täckas av vakanser i verksamheten.
Kulturförvaltningen kan, efter förnyade beräkningar, konstatera att denna strategi
fortfarande håller. Vakanserna, som uppstår under rekryteringsförfarandet av
utvecklingsledare respektive kulturskolechef, uppstår först från och med juni månad och
ett antal månader framöver. Några ytterligare besparingar för att täcka denna
ramminskning är därför inte nödvändiga.
I 2010 års internbudget avsattes en reserv på 505 000 kr, vilket motsvarar drygt en
procent av budgetomslutningen. Dessvärre var en stor del av denna redan i
internbudgeten intecknad för åtaganden som kulturnämnden beslutat om. Prognosen är att
50 000 kronor återstår vilket av kulturförvaltningen betraktas som för lite. Förvaltningen
föreslår därför ett antal åtgärder för att skapa en utökad buffert i verksamheten.
Förslag på åtgärder för utökning av nämndens reserv
Kulturförvaltningen föreslår följande åtgärder för att utöka förvaltningens buffert för
oförutsedda händelser:
1) Restriktivitet vid intecknande av tjänstutrymme, i syfte att del av nuvarande överskott
på personalkostnaderna ska bestå vid årets slut, beräknas ge ett tillskott på 50 000 kr.
2) Kulturnämnden har ställt in ett sammanträde under våren, och efter samråd med
ordföranden föreslås att ett av höstens sammanträden ställs in, dessa båda inställda
sammanträden ger ett tillskott på 50 000 kr.
3) Tjänsten som utvecklingsledare beräknas kunna besättas först från och med 1 oktober,
vilket ger en inbesparing på 50 000 kr.
4) Besparingar inom administrativa och övriga driftskostnader beräknas vara möjligt med
50 000 kr totalt för förvaltningen.
Dessa fyra åtgärder medför att reserven kan utökas med 200 000 kr och uppgår då till
705 000 kr, varav 445 000 kr är intecknade till åtagande som kulturnämnden tagit på sig

22 juni 2010
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§ 39 forts
Ekonomisk lägesrapport maj 2010
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet
1. att godkänna lägesrapport maj 2010
2. att fastställa förslag till åtgärder för utökning av nämndens reserv
3. att uppmana alla verksamhetsansvariga att därutöver vidta de åtgärder som krävs för att
verksamheterna kan bedrivas inom givna ramar
__________

Kommunstyrelsen
Akten

22 juni 2010
6
KN.2007.119.880

§ 40
Yttrande över motion från Sverigedemokraterna i Karlskrona angående
skapandet av demokratiska oaser i biblioteken
Sverigedemokraterna i Karlskrona har lämnat en motion om att skapa plats i
biblioteken för exponering av material från de partier som är representerade i
kommunfullmäktige.
Kulturförvaltningens mening är att biblioteken ska vara en offentlig, neutral
samlingsplats. Man ska där kunna söka all information man vill, däremot inte
behöva ta del av material man inte har efterfrågat.
Dessutom finns inte utrymmes- och personalresurser i nuvarande bibliotek för att
skapa den sorts arrangemang som motionären föreslår.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att avslå motionen
Lars Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
____________

22 juni 2010
Kommunstyrelsen
Akten

7

KN.2010.29.105

§ 41
Yttrande över motion om skapandet av en permanent vänortsplats i Karlskona
Kristdemokraterna i Karlskrona har lämnat en motion om att skapa en permanent
vänortsplats i Karlskrona. Ärendet behandlades på kulturnämndens sammanträde den
20 april 2010 där ärendet återremitterades för att inhämta synpunkter från Karlskrona
vänortskommitté.
Karlskrona vänortskommitté har meddelat att man ser positivt på att det skapas en
permanent vänortsplats i Karlskrona. I övrigt har de inga synpunkter utöver
kulturförvaltningens förslag.
Kulturnämnden diskuterar förslaget.

Kulturnämnden beslutar, att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen
2. att vänortsplatsen förläggs till Alamedans förlängning mot Stumholmskanalen
__________

22 juni 2010
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§ 42
Kulturnämndens mål, uppföljning
Kulturnämndens mål har uppdaterats avseende delar av verksamhetsmålen som har
blivit inaktuella.
Viss text tas bort, annan ersätts med ny text.
Man kan konstatera att de mål som sattes 2005 har i stort sett blivit uppnådda.
Uppdateringen påverkar inte kulturnämndens övergripande mål.
Kulturnämndens arbetsutskottet har föreslagit komplettering avseende uppnådda mål.
Sista stycket i måldokumentet får följande lydelse:
Kulturnämnden har sedan 2005 uppnått följande mål:
 Arbetet med ett nytt stadsbibliotek har påbörjats
 UKM har fått en permanent organisation
 En biblioteksplan är antagen
 Karlskrona Konsthall/Salongen har tillkommit med en centralt placerad
utställningslokal och en scen för mindre produktioner
 Ett besökscentrum för Världsarvet har, i samarbete med stadsförsamlingen,
öppnats i Trefaldighetskyrkan
 Världsarvet presenteras på ett eget område på Sailet, Världsarvsporten
 Arbetet med världsarvet Örlogsstaden Carlskrona har fått en permanent
organisation med en heltidstjänst som världsarvskoordinator
 Bidragspotten Öppna Sinnet, med fortsatt fokus på sommarmånaderna, håller
kulturutbudet i Karlskrona på en hög nivå. 500 000 kronor fördelas mellan
olika projekt.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna uppdateringen av kulturnämndens mål
__________

22 juni 2010
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§ 43
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Karlskrona kommun.
KN.2010.35.214
 Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken, Karlskrona kommun. KN.
2010.78.214
_____________

22 juni 2010

§ 44
Anmälningsärenden
 KF 100527 § 72 Policy för arbetsinriktad rehabilitering
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 100517
___________

10

22 juni 2010

§ 45
Information
Rekrytering av kulturskolechef och utvecklingsledare.
Kulturchefen redogör för hur långt man har kommit i rekryteringsprocessen av
kulturskolechef och utvecklingsledare.
Det är nu 2 personer kvar till varje tjänst. Kandidaterna ska på djupintervju och
personlighetstest. Det ska tas referenser på tre nivåer.
Man kommer att provanställa i 6 månader
Sedvanliga MBL-förhandlingar kommer att ske innan tillsättandet av tjänsterna.
Ordföranden tackar för informationen
_________

11

22 juni 2010
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§46
Övrigt
Billy Peltonen (S) ställer fråga om det är aktuellt att ta fram ett kulturmiljöprogram för
Karlskrona kommun
Kulturchefen meddelar att först ska översiktsplanen antas. Inom ramen för den
kommer sedan olika program att tas fram. Detta arbete ligger till största delen utanför
kulturnämndens ansvar.
Marcel Abedini (-) uppmanar kulturnämnden att verka för återinrättandet av ett
stadsmiljöråd.
Birgitta Möller (S) ställer sig bakom förslaget.
Tom Olsson (M) ställer fråga om hur Karlskona kommun använt medel för
”Skapande skola”
Kulturchefen meddelar att pengarna förvaltas av barn- och
ungdomsförvaltningen. Man har sökt och fått medel till lågstadieelever och har utbildat
så kallade SOL-lärare. Detta har slagit väl ut och även högstadiet kommer att kunna söka
pengar.
Tom Olsson (M) understryker nyttan med projektet. Han föreslår att det sker en
återkoppling av projektet till kulturnämnden.
Ansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen bjuds in till kulturnämnden under hösten
för att redogöra för ”Skapande skola”
Sommararrangemang
Lenny Mostberg informerar om mat-, musik- och kulturfesten Viva! Karlskrona 2010 den
30-31 juli. Underrubriken i år blir Magi.
Viva! har i år utökats med en gatu-scen på Borgmästeregatan. Det kommer att presenteras
en nyskriven Viva-hymn. Utbudet är stort med olika matkulturer, sång och musik, gatuföreställningar etcetera. Det kommer att ges klassiska konserter såväl som barn- och
familjeunderhållning. Det finns alla förutsättningar för att det ska bli en riktigt lyckad
stadsfest.
Lena Johansson informerar om Världsarvsporten på Sail 2010 den 12-14 augusti.
Världsarvsporten kommer att vara placerad på Kungsbron. Evenemanget genomförs i
samarbete med Blekinge Museum, Marinmuseum, Statens Fastighetsverk,
Varvshistoriska föreningen i Karlskrona, Litorina folkhögskola, Carlskrona veteranbåtar,
med flera.
Programmet består bland mycket annat av historisk allsång, medeltida schlagermusik,
historiska tablåer, repslagning, gratis barksegling.
Ordföranden tackar för informationen

22 juni 2010
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§ 46 Övrigt
Fortsättning
Ordföranden tackar Annika Eklund för gott utfört arbete första halvåret som kulturchef.
Han tackar Anders Svensson som har hållit ekonomin i ordning samt Lisbeth Johansson.
Ordföranden tackar kulturnämndens ledamöter för gott samarbete och önskar samtliga en
trevlig sommar.
Vice ordföranden önskar ordföranden en trevlig sommar
Ordföranden tackar all personal i kulturförvaltningen för väl utfört arbete under våren och
önskar alla en riktigt revlig sommar.
__________

24 augusti 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 augusti 2010

§ 47

Presentation ny chef på Kulturskolan

§ 48

Diskussion inför budget 2011

§ 49

Delegering till arbetsutskottet av beslut om delårsbokslut

§ 50

Yttrande över motion angående valborgsmässobål.

§ 51

Yttrande över medborgarförslag angående kulturhus/bibliotek på Pottholmen

§ 52

Yttrande över skrivelse från områdes-BRÅ Mellanstaden

§ 53

Delegeringsärenden

§ 54

Anmälningsärenden

§ 55

Övrigt

1

24 augusti 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 24 augusti 2010 klockan 13.30 – 15.00

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini (-)
Jimmy Petersson (S)
Eva Magnewall (S)

Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Sekreterare

2

Tom Olsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan-Eric Jansson (S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Eva Wernersson, tf. kulturchef
Lisbeth Johansson

§ 47

13.30-13.55

§ 47

13.30-13.45

24 augusti 2010

Justering

Protokollsjusterare

Eva Magnewall (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen den 31 augusti 2010.

Justerade paragrafer

§§ 47-55

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Eva Magnewall

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 september 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

24 augusti 2010

4

§ 47
Presentation av ny chef för Kulturskolan
Kulturskolans nye chef, Peter O Ekberg, presenterar sig. Han känner sig mycket
välkommen till sin nya arbetsplats. Peter har en bred bakgrund i musikbranschen. Han har
arbetat med en rad stora artister, både som musiker och producent. Han har arbetat som
producent, med produktionsutveckling och som projektledare på Sveriges Television.
Senast kommer han från ett arbete som rektor på en yrkeshögskola med inriktning mot tvproduktion och regi.
Hans ambition är att utveckla Kulturskolan till att bli en levande skola som syns och hörs i
många sammanhang i kommunen.
Kulturnämnden hälsar Peter mycket välkommen i organisationen.

__________

24 augusti 2010

§ 48
Diskussion inför budget 2011
På kulturnämndens sammanträde den 22 juni 2010 beslutades att avsätta tid på
augustinämnden för att diskutera internbudget 2011. Avsikten med diskussionen
ska vara att skapa en viljeinriktning inför beslut om 2011 års internbudget.
Kulturchefen och ordföranden redogör för hur förutsättningarna ser ut inför 2011.
Kulturnämnden diskuterar olika delar i internbudgeten.
Kulturnämnden enas om en vilja att:
 Inte inteckna reserven
 Det är av vikt att skjuta till medel till världsarvsarbetet
 Avsätta fasta bidrag till återkommande evenemang
Ordföranden avslutar diskussionen
____________

5

24 augusti 2010
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Kommunstyrelsen

§ 49
Beslut om delegering av beslut om delårsbokslut
Kulturnämnden har för avsikt att i besparingssyfte ställa in nämndens sammanträde i
september.
Eftersom delårsbokslutet per den siste augusti ska behandlas i september så föreslår
kulturförvaltningen att kulturnämnden ger arbetsutskottet delegation på att fatta beslut
om godkännande av detta i nämndens ställe. Detta under förutsättning att inte den
prognos som redovisas i bokslutet kräver beslut om ytterligare åtgärder för budget i
balans.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att delegera till kulturnämndens arbetsutskott att fatta beslut om godkännande av
augusti månads delårsbokslut, under förutsättning att prognosen inte kräver beslut om
ytterligare åtgärder för budget i balans.
__________

24 augusti 2010

Kommunfullmäktige

7

KN.2010.93.808

§ 50
Yttrande över motion angående anordnande av valborgsmässobål
I motion från Sverigedemokraterna i Karlskrona till kommunfullmäktige föreslås att
valborgsmässobål på Saltö ska arrangeras av kommunen då Saltö-Ekholmens trädgårds
och intresseförening– ej längre har resurser och möjlighet att göra detta.
De valborgsmässobål som anordnas runt om i kommunen görs utan undantag av idéella
krafter i form av villaföreningar eller liknande. Det finns ingen möjlighet för
kommunen att välja ut ett område och där ansvara för detta firande utan det måste
bygga på ideella krafters engagemang även i fortsättningen.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
_________

24 augusti 2010

Kommunfullmäktige

8

KN.2010.94.869

§ 51
Yttrande över medborgarförslag angående kulturhus/bibliotek på Pottholmen
I medborgarförslag ställd till kommunfullmäktige föreslår framställaren att, när
räddningstjänsten flyttar sin verksamhet till Oscarsvärn ska dessa lokaler tas i anspråk
för kulturell verksamhet.
I enlighet med den nyss framtagna översiktsplanen prioriteras utvecklingen av
Pottholmsområdet och uppförandet av ett nytt bibliotek är planerat där.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
__________

24 augusti 2010

Kommunledningsförvaltningen

9

KN.2010.81.106

§ 52
Yttrande över skrivelse från områdes-Brå i Mellanstaden
I skrivelse ställd till kommunstyrelsen föreslås tillsättande av tjänster för att förhindra
utanförskap hos de boende och främja en positiv utveckling och integration.
En av tjänsterna föreslås vara en kulturpedagog som ska finnas på ett medborgarkontor
i Mellanstaden.
De kulturpedagoger som finns inom kulturförvaltningens verksamheter idag arbetar mer
traditionellt med att undervisa barn inom kulturområdet.
Kulturförvaltningen har idag mycket gott samarbete vad gäller kultur – och
kulturpedagogiksverksamhet för barn och unga.
Kulturnämnd/förvaltning kommer naturligtvis fortsatt medverka med den kompetens
som finns inom kulturområdet närhelst det efterfrågas och på det sätt det är möjligt
inom de ramar som finns.
Kulturnämnden beslutar
att skrivelse till områdes BRÅ i Mellanstaden kompletteras med kulturnämndens
tankar omkring en ny biblioteksfilial i Kungsmarken/Lyckebyområdet
__________

24 augusti 2010
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§ 53
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Uppdaterad attestlista 2010
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Fur, Sofiebergsvägen
 Nya väg/trakt/bynamn i Ramdala
 Alternativa platser till namnen AK Fernströms väg och FH Wolffs väg på Tjurkö
_____________

24 augusti 2010
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§ 54
Anmälningsärenden
 KF 100623 § 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 20112013
 KF 100623 § 91 Avsägelse av kommunala uppdrag
 KF 100623 § 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ
 KF 100623 § 98 Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun
 KF 100623 § 100 Komplettering av ärende avseende uppföljning per den 28
februari 2010; ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar
 KF 100527 § 77 Nya taxor kulturlokaler
 KF 100527 § 76 Näringspolitiskt program 2010
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp den 14 juni 2010
___________

24 augusti 2010
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§ 55
Övrigt
Kulturchefen informerar om att slutförhandling pågår gällande tillsättning av bibliotekschef
och tjänst som utvecklingsledare
Ordföranden tackar från informationen
__________

19 oktober 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 oktober 2010

§ 56

Presentation av ny bibliotekschef
Information om Futurumprojektet

§ 57

Ekonomisk lägesrapport

§ 58

Kostnader i samband med Kulturskolans flytt

§ 59

Ansökan om status som ideell kulturförening, Svenska kyrkans unga.

§ 60

Ansökan om status som ideell kulturförening, Aktiva Seniorer

§ 61

Ansökan om status som ideell kulturförening, Aliento- kraft genom kultur

§ 62

Yttrande över SCB:s medborgarundersökning

§ 63

Kvalitetsgarantier i kulturförvaltningen

§ 64

Delegeringsärenden

§ 65

Anmälningsärenden

§ 66

Informationsärenden

§ 67

Övrigt

1

19 oktober 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 19 oktober 2010 klockan 13.30 – 15.00

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini (-)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande Ersättare

Jan-Eric Jansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

2

Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Eva Wernersson, bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator

Sekreterare

Lisbeth Johansson

19 oktober 2010

Justering

Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen 26 oktober 2010.

Justerade paragrafer

§§ 56- 67

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Sophia Ahlin
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 oktober 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

19 oktober 2010

4

§ 56
Presentation av ny bibliotekschef
Den nya bibliotekschefen, Eva Wernersson, presenterar sig. Hon har haft tjänsten som
biträdande bibliotekschef under de senaste 4 åren. Hon känner ödmjukhet inför förtroendet
att leda och utveckla biblioteken i Karlskrona kommun. Hon ser fram emot en stimulerande
tid då mycket kommer att hända. Hon ser fram emot ett fortsatt arbete med nytt
Stadsbibliotek och en utveckling och synliggörande av biblioteksverksamheten.
Eva, tillsammans med övrig bibliotekspersonal, är inblandad i 2 stora projekt.
Ett EU-projekt, Kombib.eu, som handlar om kommunikation och marknadsföring och IT
och digitala tjänster.
Projektet görs i samarbete med Region Kalmar, Länsbibliotek Sydost och alla kommuner i
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län
Det andra projektet, Futurum, handlar kommunikation och marknadsföring och pågår i 2 år.
Målet med projektet är
 att genom delaktighet av alla medarbetare skapa underlag för en enad bild av
biblioteken i sydost och
 att genom dialogseminarier samla in information som bildar underlag för
utveckling av kärnvärden, löften och framtida kampanjer.
Ulf Lundh (C) uttrycker sin glädje over att arbetet med att stärka biblioteket som
varumärke har kommit igång. Han understryker även vikten av att det skapas en logotype
för biblioteket.
Kulturnämnden hälsar Eva mycket välkommen som bibliotekschef och önskar henne lycka
till i det fortsatta arbetet.

__________

19 oktober 2010
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§ 57
Ekonomisk lägesrapport
Kulturförvaltningens ansvarige ekonom lämnar en ekonomisk lägesrapport
Enligt gällande styrprinciper för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun ska nämnderna lämna ekonomiska rapporter till kommunstyrelsen fyra gånger
per år, nämligen i februari, april, augusti och oktober. Inget hindrar dock att respektive
nämnd för egen del följer upp ekonomi oftare, för att kunna vidta åtgärder om så krävs
för att hålla budget.
De olika verksamheternas ekonomiska utfall avviker inte på något ställe från det
förväntade, de prognoser som gjordes i delårsbokslutet verkar så här långt hålla.
Med hänsyn till ovanstående antas fortsatt att nämndens verksamhet kan bedrivas inom
givna ramar.
Ordföranden tackar för informationen.
____________

19 oktober 2010

Kommunstyrelsen
Akten

6

KN.2009.120.019

§ 58
Kostnader Kulturskolans flytt
Kulturchefen och kulturförvaltningens ekonom redogör för ärendet.
Genomförandegruppen beslutade under förra året att kulturskolan skulle flytta från sina
lokaler i Skeppsgossekasernen till andra lokaler i kvarteret Psilander. Flytten har skett i
två etapper med början vid jultiden förra året och avslutades inför höstterminsstarten
2010, då bildverksamheten flyttade in. Kulturnämnden tillskrev kommunstyrelsen och
begärde kompensation för kommande kostnader för flytten av kulturskolan i september
2009 (KN § 64/2009). Nu är flytten avklarad och kostnaderna för denna kan därför
summeras. Av nedanstående tabell framgår de huvudsakliga kostnadsposterna:
Kostnadsslag
Extra personal i samband med flytten (packning mm)
Köpta tjänster (professionell flytt, hantverkare)
Informationsmaterial, skyltning av lokaler invigning
Möbler och lokalanpassningar
Övriga utgifter
Beställda, ännu ej fakturerade, möbler mm
Total kostnad

Belopp:
116 800
245 100
64 000
239 200
23 400
50 000
738 500

Det kan konstateras att flyttkostnaderna blev högre än vad som tidigare beräknats.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
1

att godkänna kostnadsredovisningen för kulturskolans flytt till nya lokaler

2

att begära kompensation från kommunstyrelsen för uppkomna engångskostnader med
anledning av Kulturskolans flytt till nya lokaler med ett belopp om 358 500 kr för
innevarande år

3

att hemställa hos kommunstyrelsen om en utökad budgetram för år 2010 med 35 000
kr samt för år 2011 och följande med 75 000 kr som kompensation för intäktsbortfall i
samband med kulturskolans flytt
__________

19 oktober 2010

Svenska kyrkans unga
Akten

7

KN.2010.124.805

§ 59
Ansökan om status som ideell kulturförening, Svenska Kyrkans Unga
Till kulturförvaltningen inkom den 17 september 2010 en ansökan om status som ideell
kulturförening från Svenska kyrkans unga.
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Kulturnämnden är enig om att Svenska Kyrkans
Unga inte kan betraktas som en renodlad kulturförening och därför inte kan erhålla
status som sådan
Kulturnämnden beslutar
att avslå ansökan
_________

19 oktober 2010

Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona
Akten

8

KN.2010.117.805

§ 60
Ansökan om status som ideell kulturförening, Föreningen Aktiva Seniorer i
Karlskrona
Till kulturförvaltningen inkom den 1 september 2010 en ansökan om status som ideell
kulturförening från Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona.
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Kulturnämnden är enig om att Föreningen Aktiva
Seniorer i Karlskrona inte kan betraktas som en renodlad kulturförening och därför inte
kan erhålla status som sådan.
Kulturnämnden beslutar
att avslå ansökan
__________

19 oktober 2010

Aliento-kraft genom kultur

KN.2010.129.805

§ 61
Ansökan om status som ideell kulturförening, Aliento- kraft genom kultur
Till kulturförvaltningen inkom den 5 oktober 2010 en ansökan om status som ideell
kulturförening från Aliento- kraft genom kultur.
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Kulturnämnden anser att ansökan behöver
kompletteras med mer detaljerad verksamhetsbeskrivning innan beslut fattas.
Kulturnämnden beslutar
att återremittera ansökan
__________
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19 oktober 2010

Kommunstyrelsen
Akten

10

KN.2010.122.106

§ 62
Yttrande över remiss kring resultat av SCB:s Medborgarundersökning
Till kommunens nämnder och styrelser har rubricerat ärende skickats ut för yttrande
med uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av
medborgarundersökningens resultat Undersökningen har riktat sig till personer i åldern
18-84 år och genomförts som en postenkät mellan den 11 mars och 10 maj. Av de
tillfrågade 1000 har 52 % svarat. Undersökningen har genomförts av SCB i 90
kommuner. Undersökningen består av 3 delar
Resultaten redovisas med ett index mellan 0-100, ju högre värde, ju högre betyg.
Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på blev i år 65, det är en
höjning sedan förra mätningen.
Medborgarnas syn på kommunens verksamheter blev i år 54, en höjning sedan förra
mätningen. En faktor som bidragit till den allmänna höjningen är uppfattningen om att
området kultur blivit bättre.
Medborgarnas syn på inflytande i kommunen blev i år 37, snitt i landet 40.
Gällande det undersökta området Fritid-Kultur kan ett statistiskt säkerställd högre
betygsindex konstateras sedan förra undersökningen gjordes 2008. Dock är
svarsfrekvensen gällande frågor om kultur något lägre än svarsfrekvensen gällande
övriga områden.
Karlskrona ligger nu i paritet med betygsindex för samtliga undersökta kommuner
gällande frågan ”tillgång till kulturaktiviteter” såsom utställningar, kulturarrangemang
och dylikt.
Biblioteksverksamheten Index har höjts sedan förra mätningen.
I enstaka kommentarer poängteras dock att det är önskvärt med ett större, bättre
bibliotek samt med en större konsthall.
Yttrande
Av undersökningsresultatet att döma så uppfattas kulturnämndens verksamhet över lag
mer och mer positivt, och bör ytterligare utvecklas och stärkas.
Det bör med kraft arbetas för ett nytt stadsbibliotek för att svara upp mot invånarnas
förväntningar.
Kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över Medborgarundersökningen
2010 kopplad till nämndens verksamhetsområde.
_____________

19 oktober 2010

Hemsidan
Akten

11

KN.2010.132.860

§ 63
Kvalitetsgarantier i kulturförvaltningen
Kulturchefen redogör för att samtliga förvaltningar i Karlskrona kommun har fått i uppdrag
att ta fram kvalitetsförklaringar som ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida.
Kulturförvaltningen har tagit fram ett dokument som beskriver vad förvaltningen kan
erbjuda medborgarna.
Dokumentet bör arbetas igenom ordentligt år 2011 och den nya kulturnämnden bör då
fastställa densamma.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna kulturförvaltningens kvalitetsförklaring

___________

19 oktober 2010

§ 64
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Uppdaterad attestlista 2010
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2010
 Nya vägnamn på Sturkö. Ölhallavägen och Mobackavägen
 Nytt vägnamn på Tjurkö, Solviksvägen
__________
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19 oktober 2010
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§ 65
Anmälningsärenden



KF 100826 § 114 Delårsrapport per den 30 april 2010. KN.118.042
KF 100826 § 115 Gallrings och bevarandeplan för lednings-och stödprocesser
i Karlskrona kommuns samlade verksamhet. KN. 2010.120.004

__________

19 oktober 2010
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§ 65
Informationsärenden
Köer till Kulturskolan
Chefen för Kulturskolan redogör för problematiken med köerna till Kulturskolan.
Anledning till att köerna växer är flera. Kulturskolans popularitet växer på grund av hög
kvalitet på undervisningen. Detta för med sig fler ansökningar och att fler stannar i
skolan längre tid. Samtidigt med att verksamheten har vuxit har antalet anställda blivit
färre.
År 2000 hade Kulturskolan 1100 elever på skolan och 400 elever i kö. År 2010 är det
1300 elever och 600 i kö.
600 elever i kö är oacceptabelt och ligger högre än andra Kulturskolor i landet. Chefen
för Kulturskolan ställer frågan om hur vi ska se på Kulturskolan och prioriteringar inom
kulturområdet.
Chefen för Kulturskolan redogör för en lösning på kort sikt för att korta den extremt
långa kön till gitarrundervisning.
Ett avtal håller på att slutas mellan Kulturskolan och Musik i Blekinge. Kulturskolan
ska samarbeta med Musik i Blekinge angående undervisningen för ett antal elever under
ett år. Intagning sker via Kulturskolan och från deras kö. Kvaliteten, omfattningen och
avgift på undervisningen för dessa elever ska vara samma som på Kulturskolan. Det
understryks att detta är en kortsiktig lösning och att en mer hållbar lösning måste
komma till stånd.
Kulturnämnden stödjer chefen för Kulturskolan i uppfattningen att skolan är oerhört
viktig och bör vara en prioriterad del i nämndens verksamhetsområde.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturchefen och chefen för Kulturskolan att utreda orsaker och ge förslag
på lösningar med köproblematiken på Kulturskolan. I utredningen ska även belysas hur
man kan utveckla Kulturskolan och vilka samarbetspartners som kan finnas.
EU-projekt Art-line
Kulturchefen informerar om att Karlskrona kommun är delaktig i ett stort EU-projekt
som handlar om konstutbyte mellan länderna runt Östersjön.
Projektet ger Karlskrona 750 000 kronor för att arbeta med konst.
Karlskronas del kommer att vara tillsammans med Kaliningrad och handla om militär
arkitektur. Arbetet kommer i stor utsträckning att ske digitalt.
Ordföranden tackar för informationen
__________

19 oktober 2010
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§ 66
Övrigt
Tackbrev
Bibliotekets Vänner, genom brev från Els-Marie Furuvall, tackar för uppvaktningen i
samband med deras 50-årsfirande.
Brevet läggs till handlingarna

Invigning av Sparresalen
Ordföranden informerar från återinvigningen av Sparresalen, Marinens Musikkårs nya
lokaler.
Det var en mycket trevlig tillställning. Sparresalen är nu utrustad med bra ljud och
ändamålsenliga utrymmen.
2 nya konstverk invigdes. En keramisk vägg av Karin Meijer och en presentationsvägg
med foton av musikerna i Marinens Musikkår.
Peter Jablonski gjorde ett bejublat framträdande
Världsarvsambassadörer
Världsarvskoordinatorn redogör för tankarna om att utnämna ambassadörer för
världsarvet. Kulturnämnden anser det vara en bra idé och uppmanar till att fortsätta
arbetet. Det är viktigt att det utformas kriterier för vem som kan komma ifråga för
utnämning.
Världsarvskoordinatorn informerar om att hemsidan för världsarvet nu är klar och finns
på Internet.
Ordföranden tackar för informationen.
__________

7 december 2010 1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 7 december 2010

§ 68

Ekonomisk lägesrapport

§ 69

Personaluppföljning

§ 70

Redovisning av delegeringsärenden

§ 71

Redovisning av anmälningsärenden

§ 72

Informationsärenden

§ 73

Övrigt

7 december 2010 2

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 7 december kl. 11.00- 12.25

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande Ersättare

Tom Olsson (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Anna Månsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan- Eric Jansson S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

§§ 68-71 kl. 11.00-11.55

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Eva-Britt Norrman, personalspecialist

Sekreterare

Lisbeth Johansson

7 december 2010 3

Justering

Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen 14 december 2010

Justerade paragrafer

§§ 68-73

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Ulf Lundh
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 15 december 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

7 december 2010 4

§ 68
Ekonomisk lägesrapport.
Kulturförvaltningens ansvarige ekonom redogör för det ekonomiska läget. Han har
identifierat både positiva och negativa avvikelser från det förväntade utfallet.
Prognosen är att resultatet för 2010 hamnar mycket nära 0.
Ordföranden föreslår att det inför den nya 4 -årsperioden görs en noggrann analys av de
minusposter som finns i kulturnämndens interna budget, bla avseende intäktskraven på
Kulturskolan och Salongen.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna den ekonomiska rapporten
2. att inför nästa 4-årsperiod uppdra åt kulturförvaltningen att göra en noggrann analys av
verksamheterna som uppvisar ett minusresultat.
__________

7 december 2010 5

§ 69
Personaluppföljning per den 30 september 2010
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för mätperiodens nyckeltal.
Antalet tidsbegränsade anställningar minskar och den genomsnittliga
sysselsättningsgraden ökar.
Förvaltningens sjuktal är glädjande nog lågt vid en jämförelse med Karlskrona Kommun
som helhet. Dock har de stigit något sedan motsvarande period förra året. Det är inget
alarmerande, men kommer att följas upp noggrant
Förvaltningens frisknärvaro i procent ligger också högt.
Överlag visar uppföljningen ett mycket bra resultat för kulturförvaltningen.
__________

7 december 2010 6

§ 70
Redovisning av delegeringsärenden
Beslut fattade av kulturnämndens arbetsutskott
 Nytt vägnamn i Ramdala, Saltabacken. KN.2010.126.246
 Nytt vägnamn på Senoren, Ekenäsvägen. KN.2010.134.246
 Nytt vägnamn i Inglatorp, Sofiedalsvägen. KN.2010.133.246
 Byte av vägnamn i Nättraby, Skavkulla Brygga. KN 2010.127.246
 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010. KN2010.40.042

Beslut fattade av tjänstemän
 Uppdaterad attestlista KN.2010.95.002
 Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 mfl
Nättraby, Karlskrona. KN.2010.126.214
 Yttrande över ändring av byggplan för Fäjö 1:12 mfl
Karlskrona kommun KN.2010.139.214
 Yttrande över detaljplan för del av Stärkelsen 2 mfl
Lyckeby, Karlskrona kommun. KN.2010.137.214
 Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:12(2) mfl
Trummenäs, Karlskrona kommun KN. 2010.138.214

_________

Delegat
Ansvarig ekonom
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltnignschef

7 december 2010 7

§ 71
Redovisning av anmälningsärenden










KF 100826 § 117. Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post,
sociala medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamheter. KN
2010.119.005
KF 101021 § 145. Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2010. KN.2010.145.004
KF 101021 § 146. Miljöbokslut för år 2009. KN.2010.042
KF 101021§ 148. Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i samband
med behandling av delårsrapport april 2010. KN.2010.118.042
KF 101021 § 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet. KN.2010.118.042
KF 101021 § 151 Svar på motion om valborgsmässobål. KN.2010.93.808
KF 101021 § 155 Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på
Pottholmen. KN.2010.94.869
KS 101102 § 233 Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona
kommun. KN. 2008.136.020
Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp

__________

7 december 2010 8

§ 72
Informationsärenden
Ordföranden informerar om arbetsutskottets beslut om kulturpristagare och
–stipendiater.
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträdet den 30 november 2010 utsett
kulturpris- och stipendiemottagare. Kulturpriset på 20 000 kronor delas mellan 2
personer. 4 personer får vardera 15 000 kronor i arbets- och utbildningsstipendium
Kulturnämnden diskuterar kulturpristagarna. S-gruppen har föreslagit en annan pristagare
och är inte eniga med arbetsutskottet i valet av kulturpristagare.
Tom Olsson (M) är inte enig med arbetsutskottet om valet av kulturpristagare.
Ulf Hansson (V) deltar inte i diskussionen.
__________

7 december 2010 9

§ 73
Övrigt
Kulturchefen redogör för bakgrunden till uppståndelsen omkring den konstutställning
som för närvarande visas på Stadsbiblioteket
Ordföranden tackar för redogörelsen
Kulturchefen föreslår att kulturnämnden i februari 2011 förlängs för att göra en
rundvandring runt alla enheterna inom kulturnämndens verksamhetsområde.
Kulturnämnden ställer sig bakom förslaget
Birgitta Möller (S) rapporterar om att Bibliotekets Vänner kommer att använda den gåva
som kulturnämnden skänkte till deras 50- årsjubileum till att hyra in elever från
Kulturskolan att framträda vid olika evenemang.
Ordföranden tackar för informationen
__________

17 januari 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 7 december 2010

§1

Ordföranden hälsar den nya kulturnämnden välkommen

§2

Val av kulturnämndens arbetsutskott

§3

Val av arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål 2011-2014

§4

Val av kommitté för Öppna Sinnet

1

17 januari 2011

Plats och tid

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

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

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

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

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

17 januari 2011

Justering
Protokollsjusterare

Birgitta Möller (S)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 1-3

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

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

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

17 januari 2011

4

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

17 januari 2011

§2
Val av kulturnämndens arbetsutskott

Kulturnämnden beslutar
att till att ingå i kulturnämndens arbetsutskott välja
Ordinarie

Ersättare

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

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

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

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

5

17 januari 2011

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

__________

6

17 januari 2011

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

Ersättare

Birgitta Möller (S)
Anders Persson

Kitty Ekman –Ehn

__________

Joakim Bengtsson (M)

7

25 januari 2011

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 januari 2011

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

25 januari 2011

Plats och tid

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande
ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Sekreterare

2

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

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

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

Lisbeth Johansson

§ 13 15.00 15.30-15-50

25 januari 2011

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Hansson (V)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 5-16

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

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

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

25 januari 2011

4

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

25 januari 2011

5

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

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

25 januari 2011
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Fortsättning § 7 Internbudget 2011

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

25 januari 2011

Kommunstyrelsen
Akten

8

KN 2011.9.880

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

25 januari 2011

Kommunstyrelsen
Akten

9

KN 2011.7.860

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

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

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

25 januari 2011

Kommunstyrelsens ordförande
Akten

11

KN 2010.48.805

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

25 januari 2011

Kommunstyrelsen
Akten

12

KN 2010.131.875

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

25 januari 2011

§ 12
Val av arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål
Ärendet bordläggs till kulturnämndens sammanträde den 1 mars 2011.

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

25 januari 2011

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

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

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

1 mars 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 1 mars 2011

§ 17

Dagens sammanträde

§ 18

Bokslut med personalbokslut 2010

§ 19

Internbudget 2011

§ 20

Intern kontrollplan 2010, uppföljning

§ 21

Intern kontrollplan 2011

§ 22

Avskrivning kundfordran

§ 23

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

§ 24

Beslut om status som ideell kulturförening, Hamboringen

§ 25

val av representanter till Kommunala handikapprådet

§ 26

Val av arbetsgrupp för utarbetande av kulturnämndens mål

§ 27

Delegeringsärenden

§ 28

Informationsärenden

§ 29

Övrigt

1

1 mars 2011

Plats och tid

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

Beslutande

Ledamöter

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

Tjänstgörande Ersättare

Joakim Bengtsson

Övriga närvarande
Ersättare

§§ 5-11 kl. 11.00-17.30

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

Tjänstemän

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

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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1 mars 2011
Justering

Protokollsjusterare

Magnus Pagels (S)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 17-29

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

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

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

1 mars 2011

§ 17
Praktiskt omkring dagens sammanträde
Kulturchefen redogör för dagens sammanträde.
Dagen inleds med ett regelrätt nämndssammanträde.
Därefter företas en rundvandring i de olika enheterna som sorterar under kulturnämndens
ansvarsområde. Konsthallen/Salongen, Kulturskolan med avslutning på Konserthuset.
På varje enhet kommer man att få en kort presentation av verksamheten och en
rundvandring.
__________
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1 mars 2011

Kommunstyrelsen
Akten

KN.2011.27.041

§ 18
Bokslut med personalbokslut 2010
Kulturförvaltningens controller redogör för posterna i kulturnämndens årsbokslut
2010.
Kulturnämndens verksamhet uppvisar ett underskott på 650 tkr för år 2010.
Ungefär hälften av årets underskott är hänförligt till en osedvanligt stor ökning av
semesterlöneskulden. Denna ökning har varit mycket svår att förutspå under
löpande år, och innebär att förväntade besparingar på grund av vakanta tjänster till
stor del uteblivit.
Kulturnämnden har inte fått full kompensation för kostnaderna i samband med
Kulturskolan flytt
Orsakerna som ligger bakom de olika verksamheternas utfall beskrivs.
Personalspecialisten redogör för personalnyckeltalen. Talen för
kulturförvaltningens personal ser fortsatt mycket bra ut och ligger bättre än
kommunen i sin helhet.
Kulturförvaltningen har relativt höga sysselsättningsgrader, antalet sjukdagar
sjunker och frisknärvaron är fortsatt hög.
Ordföranden understryker att han inte är nöjd med att resultatet avviker i så hög
grad mot vad som är förväntat och att avvikelser dyker upp så sent på året att det
inte går att göra något åt dem.
Ordföranden informerar om att det uppdragits åt kulturchefen att formulera en
uppmaning till uppstramning av alla ekonomiska transaktioner/
överenskommelser/avtal, som kan påverka kulturnämndens budget, för att inte
behöva hamna i situationer där kostnaderna blir högre än förväntat.

5

1 mars 2011

Forts § 18, Bokslut med personalbokslut 2010
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna årsbokslutet och personalbokslutet för år 2010
2. att hos kommunstyrelsen begära att 419 000 kr av kulturnämndens negativa
resultat inte ska föras över till kommande budgetår, av skäl som angivits ovan
3. att hos kommunstyrelsen begära att få föra över 42 000 kr av de ej utnyttjade
investeringsmedlen avseende inköp av in-/utlåningsautomater för att användas för
inköp automat till filialbiblioteket i Nättraby. Bilaga med redogörelse för behovet
och nytta av självbetjäningsautomater bifogas begäran.
4. att hos kommunstyrelsen begära en utökning av 2010 års investeringsram med
120 000 kr för att täcka investeringskostnaderna i samband med kulturskolans flytt.
Bilaga med kommentar från kulturförvaltningen avseende behovet av investeringar i
samband med flytten till kv Psilander bifogas begäran.
__________
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1 mars 2011

Kommunstyrelsen
Akten

KN.2011.25.041

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

8

1 mars 2011

Kommunstyrelsen
Akten

KN.2010.24.042

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


arkivering



inventarieförteckning/konst



delegationsordning

Nedan redovisas utförda kontrollmoment och vad som framkommit samt eventuella
förslag till förändringar som kontroller föranleder:
Arkivering:
Förvaltningens arkivredogörare ska årligen lämna in en redogörelse över
förvaltningens arkiverade handlingar till kommunarkivarien. Denna redogörelse ska
lämnas in före den 15 februari. Detta är gjort i rätt tid och kommunarkivarien har
inte haft några anmärkningar mot hur kulturförvaltningen hanterar sitt arkiv.
Slutsats: Kulturförvaltningens arkiv uppfyller de krav som ställs i lagar och
författningar, varför inga ytterligare åtgärder behövs.
Inventarieförteckning/konst:
Kulturförvaltningen ansvarar för inköp, vård, tillsyn och registrering av kommunens
konst. För detta tar man ut en avgift av övriga förvaltningar i kommunen. Den konst
som inte för tillfället är utplacerad i kommunens olika verksamheter förvaras hos
kulturenheten. All utplacering av konstverk sköts av personal från kulturenheten.
Ansvaret för att hålla inventarieförteckningen över kommunens konst aktuell ligger
på kultursekreteraren. En genomgång av rutinerna för detta arbete har gjorts.
Slutsats: Rutinerna för hantering av kommunens konst är tillförlitliga och några
ändringar av dessa är inte nödvändiga.
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1 mars 2011

Forts § 20 Intern kontrollplan 2010, uppföljning
Delegationsordning:
Den nu gällande delegationsordningen för kulturnämndens område fastställdes av
nämnden den 24 februari 2010 (§13). Inför detta beslut gjordes en uppdatering av
delegationsordningen så att denna stämmer överens med nu gällande regler och
föreskrifter inom kommunen. Ekonomen har gjort en översyn av
delegationsordningen och gjort följande reflektioner.
Sedan delegationsordningen skrevs har tjänsten som enhetschef för allmänkulturen
dragits in. Arbetsuppgifterna har fördelats mellan förvaltningschefen och ett antal
befattningshavare på kulturenheten och staben. Vidare har kommunfullmäktige
antagit nya riktlinjer för attest, som behandlar vissa delar som finns i
delegationsordningen. De nya riktlinjerna innebär dock inget behov av ändring av
delegationsordningen. Delegationsordningen uppfyller de krav som kan ställas i
övrigt.
Slutsats: En översyn av delegationsordningen bör ske med anledning av
indragningen av tjänsten som enhetschef för allmänkulturen, så att den stämmer
överens med vad som gäller i verkligheten. I beslutet från den 24 februari står: ”att
inför nästa mandatperiod se över delegering av beviljande av bidrag och
planärenden, för bland annat världsarvet, känsliga områden”. Denna översyn bör
göras samtidigt.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för år 2010.
__________
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Kommunstyrelsen
Akten

KN.2011.33.042

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


ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet



tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten



efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm

Kontrollmoment

Frekvens

Kontrollansvarig

Rapporttid

Rapport till

Upphandlingar

1 gång

Ekonom

1 december

Förvaltningschef

Upplevd kvalitet/
kulturskolan

1 gång

Kulturskolechef

1 december

Förvaltningschef/

Upplevd kvalitet/

1 gång

Kulturnämnden
Bibliotekschef

1 december

Biblioteken

Kulturnämnden beslutar
att anta föreslagen interna kontrollplan för år 2011
_________

Förvaltningschef/
Kulturnämnd
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§ 22
Avskrivning kundfordran

Kulturförvaltningen föreslår att nedanstående kundfordran avskrives:
Kundnr:

Kund:

Falturanr:

Belopp:

60867

Fortifikationsverket

401877

50 000:-

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

KN.2010.5.880

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

KN.2010.153.805

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

Handikappförvaltningen

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

1 mars 2011

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

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

1

22 mars 2011

Plats och tid

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

Beslutande

Ledamöter

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

Tjänstgörande Ersättare

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

Övriga närvarande
Ersättare

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

Tjänstemän

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

Övriga

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

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Protokollsjusterare

Tom Olsson (M)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 30-38

2

tisdagen den

22 mars 2011

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

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

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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22 mars 2011

Kommunstyrelsen
Akten

4

KN.2011.25.041

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

22 mars 2011

5

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





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

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

22 mars 2011

Kommunfullmäktige
Akten

6

KN 2011.23.861

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

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat
__________

22 mars 2011
Kommunstyrelsen
Akten

7

KN.2011.50.106

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

22 mars 2011
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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KN.2011.47.046

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




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

Juryn består av:
 Kulturskolans chef
 Två musiklärare från Kulturskolan
 En musiklärare från Estetiska programmet
 En av kommunens kyrkomusiker
 En representant för Länsmusiken
K Strängs Minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade donationsfonder.
Fondens andel av tillgångar och skulder har beräknats utifrån fondens egna kapital i
förhållande till totalt donationskapital.
Stipendiat 2010 var Samuel Dyke, oboe.
Stipendiaten visade prov på ett moget, väl utvecklat, musicerande samt präglades av
musikalitet och uttrycksfullhet.
Stipendiesumman var 15.000 kronor.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna 2010 års redovisning av Kenneth Strängs minnesfond
___________

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

_________

22 mars 2011

§ 35
Redovisning av delegeringsärenden

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

§ 36
Redovisning av anmälningsärenden


Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp

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

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

24 maj 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 maj 2011

§ 39

Personal– och arbetsmiljöfrågor

§ 40

Delårsbokslut med personalnyckeltal per den 30 april 2011

§ 41

Kommentarer från SKTF och DIK angående besparingsförslag inom
biblioteksverksamheten

§ 42

Revisionens frågor avseende bokslut 2010

§ 43

Yttrande över medborgarförslag gällande biblioteksbyggnad samt
ungdomsbibliotek

§ 44

Struktur biblioteksfilialer

§ 45

Konstförsäljning i samband med utställningar i Konsthallen

§ 46

Delegeringsärenden

§ 47

Anmälningsärenden

§ 48

Informationsärenden

§ 49

Övrigt

1

24 maj 2011

Plats och tid

2

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

Beslutande

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

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

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

Tjänstemän

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

Övriga

Katarina Möller, SKTF
Anette Johansson, Länsstyrelsen

Sekreterare

Lisbeth Johansson

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

24 maj 2011

Justering

Protokollsjusterare

Eva Magnevall (S)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer

§§ 39-49

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

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

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

24 maj 2011

§ 39
Personal- och arbetsmiljöfrågor
SKTF har meddelat att de kommer att hävda sin närvarorätt enligt
Kommunallagen och närvara vid nämndssammanträdena i Karlskrona kommun.
Enligt Kommunallagen har fackliga organisationer rätt att närvara vid
nämndsmöten i sådana frågor som rör förhållandet arbetstagare-arbetsgivare.
Facklig företrädare har rätt att yttra sig och att delta i överläggningar.
På kulturnämndens föredragningslista kommer punkten personal- och
arbetsmiljöärenden att finnas som första punkt. Övriga ärenden som uppfyller
kriterierna för närvarorätt enligt Kommunallagen kommer att finnas direkt efter
denna punkten.
SKTF:s representant i kulturnämnden är Katarina Möller som arbetar på
Stadsbiblioteket som taltidningsredaktör.
Ordföranden hälsar Katarina välkommen.
Katarina ger en kort presentation av sig själv och lämnar arbetsmiljöverkets
broschyr ”Så kan du som politiker hantera arbetsmiljöfrågor” till ledamöterna.
__________
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24 maj 2011
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 40
Delårsbokslut med personalnyckeltal per den 30 april 2011
Kulturförvaltningens controller redogör för delårsbokslutet.
Nettoanslag

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

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

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

Periodbudget

Utfall

Avvikelse

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

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

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

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

-51 725

-16 651

-16 652

-1

Prognos

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

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

24 maj 2011

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

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


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

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


Hur har vi det med medelshanteringen – kontantkassorna?”

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


Kan vi ha beläggningsmål på konserthuset?”

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

24 maj 2011
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Kommunfullmäktige
Akten

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

24 maj 2011

10

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

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

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

24 maj 2011

§ 47
Anmälningsärenden






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

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

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

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

28 juni 2011
Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 juni 2011

§ 50

Personal– och arbetsmiljöfrågor

§ 51

Inarbetning av 2010 års underskott i 2011 års budget

§ 52

Sammanslagning av idrotts- och fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen

§ 53

Utrangerad konst

§ 54

Försäljning av konst i samband med utställning i Konsthallen

§ 55

Avgifter Kulturskolan

§ 56

Remissyttrande över Regional kulturplan

§ 57

Delegeringsärenden

§ 58

Anmälningsärenden

§ 69

Informationsärenden

§ 60

Övrigt

1

28 juni 2011
Plats och tid

2

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

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande

Eva Runesson (C)

ersättare

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

Övriga närvarande
Ersättare

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

Tjänstemän

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

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Övriga

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

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

Justerade paragrafer §§ 50-60
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Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Bruno Carlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 31 juni 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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§ 50
Personal- och arbetsmiljöärenden
Katarina Möller, SKTF, informerar om att det har rekryterats en bibliotekarie till
Stadsbiblioteket. Man valde att endast annonsera i Arbetsförmedlingens tidning,
Platsbanken, den här gången. Man konstaterar att antalet sökande inte var lika många
som vanligt. Dock inkom tillräckligt urval för att anställa en kompetent person.
Fortsättningsvis kommer annons även att införas i DIK-forum, bibliotekariernas
fackliga tidning.
Katarina informerar om att Stadsbiblioteket får sitt kök renoverat. Köket har varit starkt
nedslitet och en renovering är nödvändig ur arbetsmiljöhänseende.
Katarina informerar om att även Rödeby bibliotek får sin matplats renoverad.
Kulturchefen informerar om att det håller på att utformas en kommunövergripande
annonseringstjänst.
Sophia Ahlin (M) påpekar att kommunens personaldelegation bör ha godkänt
tillsättning av tjänst innan annonsering.
__________

28 juni 2011

5

Kommunstyrelsen
Akten

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


Världsarvssamordnarens budgetram minskas med 150 000 kr



Budgetramen för allmänkultur minskas med 50 000 kr

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

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

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

Kulturnämnden beslutar
att överlämna yttrandet till kommunstyrelsen
__________

28 juni 2011
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§ 53
Utrangerad konst
Kommunens konstsamling består idag av ca 2500 verk som nogsamt finns upptecknat i
ett register. Verken finns, till största delen, utplacerade i kommunens lokaler såsom
skolor, äldreboende och administrativa och offentliga mötesrum.
Ett antal verk är i förråd för att ses över gällande omramning och annan renovering.
Ett antal verk gallras varje år ut. Ca 125 verk kan vara föremål för utgallring. Det kan
t.ex. vara grafiska blad som blivit nötta av tidens tand, och som inte har ett värde som står
i paritet med vad en omramning skulle kosta, eller liknande.
En rad kommuner och landsting till exempel Växjö och Jönköping har på senare tid valt
att sälja ut den konst som inte är i bruk.
Där såldes enligt uppgift enbart konst som legat länge i förråd och som inte betingade
något ekonomiskt eller lokalhistoriskt värde. Till största delen var detta äldre grafiska
blad och mer okända oljemålningar i varierande skick. Ingen värderingsman anlitades
eftersom konstverken som var aktuella bedömdes ha ett ringa värde, samt att det var ett
begränsat antal.
Att med samma upplägg göra en utförsäljning i Karlskrona bedöms möjligt att
genomföra. Att den summa som genereras vid en försäljning på detta sätt sen ska kunna
användas för inköp av ny konst är bra.
Ett första förslag är att göra detta som ett tillfälligt projekt och sedan utvärdera.

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

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

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

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

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

28 juni 2011
Kommunfullmäktige
Akten
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KN.2011.113.061

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

Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta

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

28 juni 2011
Kommunstyrelsen
Akten
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KN.2011.99.800

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

28 juni 2011

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

15
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§ 58
Anmälningsärenden





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

Redovisningen godkänns och lägges till handlingarna
__________

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

28 juni 2011

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

18

28 juni 2011

19

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

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

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

27 september 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 september 2011

§ 61

Personal– och arbetsmiljöfrågor

§ 62

Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per den 31 juli 2011

§ 63

Yttrande över förslag till mångfaldsplan

§ 64

Yttrande över förslag till ungdomspolitiskt program 2011

§ 65

Ansökan om status som ideell kulturförening, Carlscrona Music Society

§ 66

Ansökan om status som ideell kulturförening, Ronneby Musiksällskap

§ 67

Ansökan om status som ideell kulturförening, Kulturföreningen Oden

§ 68

Kulturskolan

§ 69

Struktur för biblioteksfilialer

§ 70

Uppdrag enligt nya Skollagen och Biblioteksplan för Karlskrona kommun

§ 71

Sammanträdesplan 2012

§ 72

Delrapport kulturnämndens målarbete

§ 73

Delegeringsärenden

§ 74

Anmälningsärenden

§ 75

Informationsärenden

§ 76

Övrigt

1

27 september 2011

Plats och tid

2

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

Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande

Joakim Bengtsson (M)

ersättare

Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Rose- Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

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

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Övriga

Katarina Möller, Vision

Justering
Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid

§§ 61-68 kl. 13.30-14.30

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

Justerade paragrafer §§ 61-76

27 september 2011

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

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Sophia Ahlin

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

3

27 september 2011

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

4

27 september 2011

Revisionen
Akten

5

KN.2011.25.041

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

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

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

Utfall

Avvikelse

-363
-2 879
-13 397

-91
-173
+168

-5 868
-2 762
-6 699

+128
+107
-409

-587

150
-32 108

-27
0
0

115
-32 440

0
-150
+115
-332

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

Biblioteken

160 000

Förbrukat jan –
augusti
86 009

Kulturskolan
Konsthallen
Kulturlokaler
Självbetjäningsautom
ater
Bibliotekswebb1

90 000
75 000
75 000
240 000

27 763
51 259
0
42 000

300 000

0

Summa
investeringsanslag

940 000

207 031

Årsbudget

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

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

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

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

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

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

27 september 2011

Kommunstyrelsen
Akten
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KN.2011.110.109

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

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

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

27 september 2011

Idrotts- och fritidsförvaltningen
Akten
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KN.2011.106.862

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

27 september 2011

Carlscrona Music Society
Akten

11

KN.2011.120.805

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

27 september 2011

Ronneby Musiksällskap
Akten
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KN.2011.115.805

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

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

27 september 2011

Kulturföreningen Oden
Akten

KN.2011.99.800

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

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

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

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

Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet för vidare beredning
__________

27 september 2011

18

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

27 september 2011

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











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

Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna
__________

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

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

25 oktober 2011

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 september 2011

§ 77

Personal– och arbetsmiljöfrågor

§ 78

Internbudget 2012, diskussion

§ 79

Kulturnämndens mål 2011-2014

§ 80

Yttrande över medborgarförslag angående namnsättning av plats, rondell etc.

§ 81

Regelverk omkring försäljning av utrangerad konst

§ 82

Sammanträdesplan 2012

§ 83

Namnsättning av parken på Konstapelsgatan

§ 84

Kulturskolan

§ 85

Delegeringsärenden

§ 86

Anmälningsärenden

§ 87

Informationsärenden

§ 88

Övrigt

25 oktober 2011

Plats och tid

2

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

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

Joakim Bengtsson (M)

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

Daniel Risberg (S)
Ersättare

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

Övriga närvarande
Tjänstemän

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

Övriga

Katarina Möller, Vision
Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare Lisbeth Johansson
Justering
Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer §§ 77- 88

25 oktober 2011

Underskrifter
Sekreterare …………………………………….
Lisbeth Johansson
Ordförande …………………………………….
Jan Lennartsson
Protokolls- ……………………………………..
justerare
Ulf Lundh
Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1 november 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

25 oktober 2011

4

Ordföranden hälsar Ann-Marie Sternulf, blivande ledamot i kulturnämnden,
välkommen. Ann-Marie presenterar sig och uttrycker sin glädje över att
framöver få möjligheten att arbeta i kulturnämnden.

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

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

25 oktober 2011

Revisorer
Akten
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KN. 011.161.001

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

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

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

25 oktober 2011

Kommunfullmäktige
Akten

8

Kn 2011.142.246

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

Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att avslå medborgarförslaget
__________

25 oktober 2011

Akten

9

Kn 2011.152.865

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

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

25 oktober 2011

Kommunstyrelsen
Akten

11

Kn. 2011.152.865

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

Kulturnämnden beslutar

att återemittera ärendet till kulturnämndens sammanträde den 22 november
2011
__________

25 oktober 2011
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Kn. 2011.120.805

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

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





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

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

25 oktober 2011

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

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

22 november 2011

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 november 2011

§ 89

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2011

§ 90

Internbudget 2012

§ 91

Beslut om status som ideell kulturförening, Coeur Madame

§ 92

Sammanträdesplan 2012

§ 93

Arbetsgrupp filialöversyn

§ 94

Namnsättning av parken vid Konstapelsgatan

§ 95

Kulturskolan

§ 96

Delegeringsärenden

§ 97

Anmälningsärenden

§ 98

Informationsärenden

§ 99

Övrigt

1

22 november 2011

2

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

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

Tjänstgörande
Ersättare
Daniel Risberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Runesson (C)

Tjänstemän

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

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Anders Persson (S)

Plats och tid

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

Justerade paragrafer §§ 89-99

22 november 2011

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 30 november 2011
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

22 november 2011

4

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

22 november 2011
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Kommunstyrelsen
KN
Akten

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

22 november 2011
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Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

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

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

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

22 november 2011

Sökanden
Akten

KN.2011.159.805

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

8

22 november 2011
Kommunstyrelsen
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Kn 2011.142.246

Akten

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

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

Ersättare
José Espinoza (MP)
Dan Lundkvist (S)

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

22 november 2011
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KN.2011.170.246

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

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

22 november 2011

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

13

22 november 2011
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§ 97
Anmälningsärenden









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

__________

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

22 november 2011
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§ 99
Övrigt
Vedebylund
Ordföranden meddelar att förslaget om att samlokalisera biblioteksfilial
Lyckeby/Mellanstaden med nytt äldreboende i Vedbylund inte längre är
aktuellt.
Kulturnämnden kommer att fortsätta med arbetet omkring en ny, modern
biblioteksfilial i området.
Julavslutning
Ordföranden hälsar kulturnämndens ledamöter välkomna till den årliga
julavslutningen den 15 december kl. 19.00 i Konsthallen.
Samma dag kl. 17.30 kommer stipendieutdelning att ske på Restaurang
Touch. De ledamöter som har möjlighet att närvara hälsas välkomna.
__________

30 januari 2012

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 januari 2012

§1

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§2

Information inför bokslut 2011

§3

Yttrande över motion angående utveckling av Besökscentrum för
världsarvet

§4

Val av kommitté för Öppna Sinnet

§5

Presentation av verksamhetsplaner

§6

Delegeringsärenden

§7

Anmälningsärenden

§8

Informationsärenden

§9

Övrigt

1

30 januari 2012

Plats och tid Karlskrona Läsesällskaps Bibliothek
Måndagen den 30 januari 2012, klockan 13.30- 15.35
Beslutande
Ledamöter

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)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande
Ersättare
Daniel Risberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare

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

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Per Gunnar Ohlsson, ansvarig kulturlokaler

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Hansson (V)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 6 februari 2012.

Justerade paragrafer §§ 1-9

2

30 januari 2012

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 7 februari 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

30 januari 2012

4

§1
Personal- och arbetsmiljöfrågor
Vision informerar om:
 Arbetssituationen på Stadsbiblioteket
 Den nya publika toaletten är färdig
 Kulturförvaltningens representant i referensgruppen för personalpolitiska
programmet i Karlskrona kommun
Vision ställer frågor till bibliotekschefen och kulturchefen:
1. Om projektering för ombyggnad av Holmsjö skola innefattar även biblioteket.
2. Det projekteras för en utbyggnad av Nättrabyskolan föranledd av
prognostiserad elevökning. Vilka konsekvenser kommer ökningen av elever att få
för personalen på biblioteket i Nättraby?
3.Finns det någon mer skola där vi har integrerat folkbibliotek som prognostiserar
en elevökning?
Kulturchefen och bibliotekschefen besvarar Visions frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
__________

30 januari 2012

§2
Information inför bokslut 2011
Kulturnämndens controller redogör för 2012 års bokslut.
Bokslutet visar ett underskott på 83 000 kronor + 160 200 kronor i,
sedan länge, eftersläpande underskott för konstnärlig utsmyckning
vilket enligt direktiv från kommunledningen bör belasta 2011 års
budget.
Kulturnämndens controller och kulturchefen kommenterar siffrorna.
Kulturenheten- underskott beror till största delen på minskad uthyrning. Dock
ser början av 2012 bättre ut än föregående år.
Biblioteket visar inte någon avvikelse.
Kulturskolan visar ett överskott huvudsakligen beroende på att
förväntade hyreshöjningar har uteblivit.
Kulturlokaler- visar ett mindre underskott
Nämnden– underskott till största delen beroende på ökande kostnader för
arvoden och ersättningar till ledamöter.
Förvaltningschefen- underskott beroende på oförutsedda kostnader för bl.a.
Viva-festivalen, Långfilmen Försvunnen, Kostnader för 2010 års stipendier
bokfördes på 2011.
Världsarvet- överskott bl.a. beroende på att oväntade intäkter kommit
in.
Ordföranden påtalar att det inte är bra med ett så stort underskott.
Birgitta Möller (S) påpekar att det ska avsättas medel motsvarande
1 % av byggkostnaderna för konstnärlig utsmyckning vid byggnation.
Kulturnämnden begär innan beslut om bokslut 2011 förtydliganden
avseende
 eftersläpande projekt för konstnärlig utsmyckning som ska belasta
2011 års bokslut.
 Kulturnämndens underskott.
 Kostnader för Viva 2011
 Hur stor del av underskottet har kulturnämndens inte haft någon
påverkan över
Beslut om bokslut 2011 fattas av kulturnämnden den 28 februari 2012.
__________

5

30 januari 2012
Kommunfullmäktige
Akten

6

KN.2011.143.870

§3
Yttrande över motion angående utveckling av Besökscentrum för
världsarvet.
Från Socialdemokraterna i Karlskrona har till kommunfullmäktige
inkommit motion angående utveckling av Besökscentrum för världsarvet.
Gestaltning av Besökscentrum 2009-2011
Inför öppnandet av kyrkan som besökscentrum i juni 2009 tog arkitekt Caroline
Olsson fram ett gestaltningsförslag för Besökscentrum, som genomfördes till
vissa delar. Ett nyproducerat bildspel har under 2010 och 2011 visats i det
prismaliknande rummet med tal på svenska och engelska. Dessutom lades under
2011 ett program för musik och världsarvsinriktade aktiviteter, och under 10
veckors tid under sommaren erbjöds varje måndag och fredag en lunchkonsert
eller ett lunchföredrag i det mindre formatet.
En viktig förutsättning för att kunna använda kyrkan som Besökscentrum var att
tillgängliggöra den också för personer med fysiska funktionsnedsättningar, för
familjer med barnvagn osv, och därför ritades och uppfördes även en tillfällig
tillgänglighetslösning i form av en ramp på framsidan av Trefaldighetskyrkan.
Planerad verksamhet 2012
Inför 2012 planeras en utveckling av Besökscentrum mot en mer barn- och
familjetillvänd inriktning, helt i enlighet med de kulturpolitiska mål som antagits av
kultur- och världsarvsnämnden under 2011. Under 2011 genomfördes av
Kulturförvaltningen ett konstprojekt kallat ”Kingen was here”, av konstnär Ann
Hingström, och under 2012 fortsätter samarbetet med denna konstnär som gör
en gestaltning av Besökscentrum som fokuserar på barn och familjer. Karaktärer
som den redan etablerade Kingen, Karl XI i animerad form, kommer att finnas
med liksom ytterligare karaktärer. Parallellt med denna gestaltning tas även en
mobilapplikation fram, som dels är kopplad till Besökscentrum, dels till hemsidan
www.detlevandevarldsarvet.se och har barn och ungdomar som målgrupp.
Mobilapplikationen kommer att innehålla spelmoment i form av kunskapsspel.
Under 2012 lanseras också audioguider med dramatiserade berättelser om
världsarvet, och den uthyrningsbara tekniken, som krävs för att ta del av
berättelserna, kommer att finnas bl a i Besökscentrum.

30 januari 2012
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Forts § 3 Yttrande över motion angående utveckling av Besökscentrum för
världsarvet
Under senare hälften av 2012 kommer en diskret hisslösning att installeras på
framsidan av kyrkan, öster om portalen, samt i anslutning till denna en
informationstavla.
Besöksstatistik
Antalet besökare till Besökscentrum var under 2009 ca18 000 personer, år 2010
ca 17 000, och under 2011 har besöksantalet uppgått till ca 16 000 personer.
Kyrkobyggnaden har under de senaste tre åren genomgått renoveringar
utvändigt, vilket troligen har påverkat besöksantalet i viss utsträckning. Detta har
kunnat ge en signal om att Besökscentrum ej varit öppet.

Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att bifalla motionen
_________
Tom Olsson (M) understryker vikten av att världsarvsfrågorna lyfts upp
och att den managementplan, som är framtagen, hålls levande.

30 januari 2012

§4
Val av kommitté för Öppna Sinnet
Kulturnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
att till att ingå i kommitté för Öppna Sinnet utse
Ordinarie
Jan Lennartsson (M) ordförande
José Espinoza (MP)
Nicole Calbäck (FP)
Dan Lundkvist (S)
Daniel Risberg (S)

Ersättare
Ulf Lundh (C)

Magnus Pagels (S)

Första sammanträdet hålls direkt efter kulturnämndens sammanträde
den 30 januari 2012.
__________

8

30 januari 2012

§5
Presentation av verksamhetsplaner 2012.
Kulturchefen presenterar kulturförvaltningens sätt att arbeta med planer för
verksamheten vilka är kopplade till uppsatta mål och budget.
Kulturchefen redogör för de teman kulturförvaltningen kommer att arbeta med
2012:
 Strindberg
 Romsk kultur
 Hållbar utveckling
 Art line
Kulturchefen redogör för Världsarvet Örlogsstaden Karlskronas
verksamhet 2012. Information om bl. a.
 Besökscentrum- fokus på barn
 Telefon-app för rundtur i världsarvet.
 Audioguider att hyra.
 Föreningarna Repslagerivännerna och Vandrande stad
 Sail 2012
 Lansering av lärarhandledning i samarbete med skolorna och
Marinmuseum
 Världsarvsdagen
Ansvarig för kulturlokaler redogör för verksamheten 2012. Information
om bl.a.
 Förbättrad samordning av kulturförvaltningens lokaler.
 Ca 100 000 besökare i lokalerna
 Marknadsföra Sparresalen efter renovering
 Påbörja byte till mer energieffektiva teknik.
Bibliotekschefen redogör för biblioteksverksamheten 2012. Information
om bl.a.
 Längre öppettider på Stadsbiblioteket
 Förbättringar, uppfräschning på Stadsbiblioteket
 Utökat programutbud
 Utöka Bok12 med barn- och ungdomsevenemang.

9

30 januari 2012
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Forts § 5 Presentation av verksamhetsplaner 2012
Kulturskolechefen redogör för Kulturskolans verksamhet 2012.
Information om bl.a.
 Nytt administrativt verktyg för hantering av ansökningar, registrering och
köhantering
 Utökad samverkan med externa aktörer
 Renodla lärarnas arbetsuppgifter
 Halvtidstjänst som producent tillförs
Kulturchefen redogör för kulturenhetens verksamhet 2012. Information
om bl.a.
 Skolevenemang
 UKM (Ung Kultur Möts)
 Samordning av information
 Utställningar
Ordföranden tackar för informationen.
__________

30 januari 2012

§6
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nya vägnamn i Kärrtorp/Boråkra
 Nya vägnamn på Möcklö/Senoren
__________

11

30 januari 2012
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§7
Anmälningsärenden
 KF 111124 § 170 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2011
 KF 111124 § 171 Miljöbokslut för år 2010
 KS 111124 § 173 Uppräkning av politiska förtroendemäns arvoden m.m.
för år 2012
 KF 111124 § 174 Regler för försäljning av kommunal mark och fast
egendom
 KF 111215 § 228 Uppföljning per den 31 oktober för hela Karlskrona
kommuns verksamhet
 KF 111215 § 233 Förslag på ändring av verksamhetsmålet ”antalet jobb
ska öka”
 KF 111215 § 234 Energi- och klimatprogram för Karlskrona kommun
2011-2020
 KF 111215 § 289 Svar på medborgarförslag om namnsättning av
kvarter, gränder och rondeller
 KS 110906 § 193 Kommunala val
 KS 111004 § 216 Sammanträdesplan år 2012 för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott
 KS 111004 § 228 Förslag till åtgärder på grund av osäkert ekonomiskt
läge 2012-01-09 KS 111101 § 247 Inrättande av Visionsråd för
samhällsbyggnad
 KS 111101 § 254 Risk- och sårbarhetsanalys – Karlskrona kommun
 KS 111101 § 259 Anvisningar för uppföljning 2012
 KS 111129 § 297 IT- investering
 KS 111129 § 298 Verksamhetsplan 2012, funktionen för trygghet och
säkerhet
 KS 111129 § 300 Aktiva åtgärder riktade till arbetslösa bidragstagare i
Karlskrona kommun
 TN 111130 § 151 Avtal med Stiftelsen Blekinge Museum angående
förvaltningen av de kulturhistoriska byggnaderna i Wämöparken
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 111114
_________

30 januari 2012

§8
Informationsärenden
Fokusområden/uppdrag för kulturnämnden
Kulturchefen redogör för de uppdrag som av kommunfullmäktige lagts på
kulturnämnden, dels under 2012, dels under mandatperioden.
En plan över uppdrag och mål, med uppgifter om när arbetet planeras att börja
och när det ska redovisas, kommer att upprättas och delges kulturnämnden.
Ordföranden tackar för informationen.
___________

13

30 januari 2012
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§9
Övrigt
Lunch-beat
Kulturchefen informerar om att det kommer att anordnas lunch-disco i
Konsthallen den 17 februari och den 23 mars. Fri entré.
Ersättning för Viva-festivalen
Kulturchefen informerar om att det inte kommer att anordnas någon Viva-festival
2012. Det finns önskan från näringslivet att det anordnas något evenemang den
helgen som Viva har varit. Därför kommer det, dagtid på lördagen, att anordnas
en barn-festival på Blekinge museums gård.
Besparingar kommunens samlade verksamheter.
Kulturchefen informerar om att förvaltningarna förväntas hitta besparingar på 80
miljoner kronor 2012.
Det utgör 2,6 % av kommunens totala budget.
Konstförsäljning
På fråga om hur utfallet av försäljningen av utrangerad konst blev informerar
kulturchefen om att det såldes 4 stycken konstverk. Den totala behållningen blev
1000 kronor.
Det ekonomiska utfallet är litet, men förhoppningsvis ger det
marknadsföringseffekt.
Konst på Ekliden
På fråga om konsten som finns på Ekliden tillhör Karlskona kommun informerar
kulturchefen att så är fallet. Konsten där håller på att inventeras och vissa verk
ska renoveras.
__________

28 februari 2012

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 februari 2012

§ 10

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 11

Bokslut med personalbokslut 2012

§ 12

Uppdrag ombudgetering

§ 13

Uppföljning av 2011 års interna kontrollplan

§ 14

Intern kontrollplan 2012

§ 15

Begäran om utökat investeringsutrymme för införande av RFID på
kommunens bibliotek för åren 2012-2014

§ 16

Direktiv till filialutredningsgruppen

§ 17

Yttrande över medborgarförslag angående att uppmärksamma
platsen för Karlskronas första varv

§ 18

Yttrande över medborgarförslag angående namnsättning av
rondell/mötesplats

§ 19

Val av ersättare i Kulturnämndens arbetsutskott

§ 20

Delegeringsärenden

§ 21

Anmälningsärenden

§ 22

Informationsärenden

§ 23

Övrigt
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28 februari 2012

Plats och tid Karlskrona Läsesällskaps Bibliothek
Måndagen den 28 februari 2012, klockan 13.30- 15.15
Beslutande
Ledamöter

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

Tjänstgörande
Ersättare
Daniel Risberg (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Runesson (C)
Dan Lundkvist (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Karin Sågerås, utvecklingsledare
Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

28 februari 2012

Justering
Protokollsjusterare

Birgitta Möller (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
Måndagen den 5 mars 2012.

Justerade paragrafer §§ 10-23

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Birgitta Möller

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 6 mars 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

28 februari 2012
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§ 10
Personal- och arbetsmiljöfrågor
DIK:s företrädare hälsar kulturnämndens ledamöter välkomna till
Stadsbiblioteket där de nya diskarna är på plats
DIK informerar om att mediernas rapportering om flytt av
biblioteksfilialen i Lyckeby har rönt stor oro hos såväl personal som dem
som använder bibliotekets service.
Ordföranden tackar för informationen.
__________

28 februari 2012
Revisionen
Kommunstyrelsen
Akten

KN.2011.25.041

§ 11
Bokslut med personalbokslut 2011
Kulturnämndens controller redogör för 2012 års bokslut.
Bokslutet visar ett underskott på 83 000 kronor + 160 000 kronor i,
sedan länge, eftersläpande underskott för konstnärlig utsmyckning
vilket enligt direktiv från kommunledningen ska belasta 2011 års
budget.
Kulturnämndens controller och kulturchefen kommenterar siffrorna.
 Kulturenheten visar ett underskott som, till största delen,
beror på minskad uthyrning.
 Biblioteket visar inte någon avvikelse.
 Kulturskolan visar ett överskott, huvudsakligen beroende på
att förväntade hyreshöjningar har uteblivit.
 Kulturlokaler visar ett mindre underskott
 Nämnden visar ett underskott som, till största delen, beror på
ökande kostnader för arvoden och ersättningar till ledamöter.
 Förvaltningschefens konto visar underskott beroende på
oförutsedda kostnader för bl.a. Viva-festivalen, Långfilmen
Försvunnen, kostnader för 2010 års stipendier som
bokfördes på 2011.
 Världsarvet visat ett överskott bl.a. beroende på oväntade
intäkter.
Ordföranden påtalar att det inte är godtagbart med så stort underskott
när det uppkommer så sent på året.
Birgitta Möller (S) ställer sig bakom ordförandens åsikt i fråga om att
det inte är godtagbart med så stort underskott.
Vidare påtalar hon att det är beklagligt med underskott i samband
med Viva-festivalen.
Bokslutsdispositionen på 160 000 kronor kommer sig av att
kommunledningen har påkallat att eftersläpningar, som detta rör sig
om, ska betalas 2011 pga. att det ekonomiska bokslutet för
kommunen förväntas ge ett överskott.
Kulturchefen redogör för hur underskott avseende konstnärlig
utsmyckning kan uppstå när man, som i detta fall, väljer att titta på
hur det ser ut vid en specifik tidpunkt. Annars är det så att det jämnar
ut sig över tiden.

5

28 februari 2012
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Forts § 11 Bokslut med personalbokslut 2011
Kulturchefen redogör för upphandlingsregler i samband med konstnärlig
utsmyckning.
Kulturchefen redogör för personalbokslutet 2011.
Nyckeltalen ser fortsatt mycket bra ut. I jämförelse med kommunen i
sin helhet visar kulturförvaltningens siffror på betydligt bättre värden
 Antalet anställda är oförändrat. Dock sjunker antalet
visstidsanställningar något.
 Den genomsnittliga sysselsättningsgraden är fortsatt hög och
har ökat något
 Övertid och fyllnadstid sjunker
 Sjukfrånvaron är fortsatt låg och har sjunkit
 Frisknärvaron har ökat
till 81, 82 %. (Jfr kommunen i sin helhet där frisknärvaron
sjunker till 53,48 %)
Kulturnämnden beslutar
1.att godkänna årsredovisningen och personalbokslutet för år 2011
2.att överlämna årsbokslutet till revisionen
3.att begära befrielse från att den del av underskottet som avser
bokslutdisposition, vilken uppgår till 160 000 kr, ska föras över till år
2012
4.att begära att få föra över 198 000 kr av de ej utnyttjade
investeringsmedlen avseende inköp av in-/utlåningsautomater till år 2012
eftersom inköpen inte kunnat verkställas under år 2011.
5.att begära att få föra över 300 000 kr av investeringsmedlen avseende
inköp av nytt biblioteksdatasystem till år 2012, eftersom den
gemensamma upphandlingen inom Länsbibliotek Sydost blivit fördröjd
och inköpet kommer att ske först år 2012.
__________

28 februari 2012
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§ 12
Uppdrag ombudgetering
Föregående års verksamhet lämnade ett mindre underskott. I vad mån
detta kommer att föras över, helt eller delvis till år 2012 är i dagsläget ej
fastställt. Kulturnämnden utgår dock ifrån att den del av underskottet som
avser bokslutsdispositionen på 160 000 kronor inte kommer att föras över
till år 2012.
Det finns i dagsläget en risk för överskridande med cirka 300 000 kronor
inom verksamheterna IT och uthyrning av Konsthallen/Salongen.
Överskridandet inom IT beror på ökade kostnader i samband med
införandet av Office 2012 och Windows 7. När det gäller uthyrningen av
konsthallen/salongen är det antagandena om hyresintäkterna som är för
optimistiska.
Kulturnämnden har i sitt beslut om internbudget avsatt 1 % av
nettobudgeten till en reserv enligt gällande budgetdirektiv, vilket innebär
cirka 500 000 kronor. Denna säkerhetsmarginal täcker således mer än
väl de befarade underskott som vi kan förutse.
Vad gäller övriga verksamheter beräknas kunna bedrivas inom givna
ramar.
Det befarade underskottet i den löpande verksamheten med cirka
300 000 kronor kan täckas av den avsatta reserven, men att redan efter
en månad teckna in tre femtedelar av reserven är alldeles för riskabelt.
Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden ger förvaltningen ett
uppdrag att redan nu se över den lagda internbudgeten i syfte att skapa
en större reserv.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att lämna förslag till ombudgetering i
syfte att utöka reserven och att redovisa dessa förslag vid
kulturnämndens sammanträde den 27 mars 2012
_________

28 februari 2012
Kommunledningsförvaltningen
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Akten

§ 13
Uppföljning 2011 års interna kontrollplan
Kulturnämnden fastställde vid sitt sammanträde den 1 mars 2011 en
intern kontrollplan för kulturförvaltningen. Resultatet av kontrollen ska
redovisas för nämnden i samband med årsbokslutet. Kontrollplanen
upptog tre olika kontrollmoment, nämligen:


upphandlingar



upplevd kvalitet/kulturskolan



upplevd kvalitet/biblioteken

Upphandlingar: Analysen visar att kulturförvaltningen i de fall där
ramavtal finns följer dessa. Ett par avvikelser har vi dock hittat och dessa
ska följas upp vidare. I vissa fall finns endast en leverantör av en viss
tjänst. Förvaltningen föreslår att denna kontrollåtgärd kvarstår till år 2012
och att fokus då lägga på att kontrollera att upphandlingsreglerna följs vid
större inköp där ramavtal saknas.
Upplevd kvalitet/kulturskolan: Det av fullmäktige uppsatta målet är på god
väg att uppnås. Förvaltningen föreslår att motsvarande
enkätundersökning genomförs även år 2012. Detta är särskilt viktigt med
tanke på att man genomför åtgärder för att minska köerna och det kan då
vara lämpligt att stämma av att detta inte sker på bekostnad av den
upplevda kvaliteten för eleverna.
Upplevd kvalitet/biblioteken: Det av fullmäktige uppsatta målet är uppnått.
Förvaltningen föreslår att motsvarande undersökning fortsättningsvis
genomförs vart annat år, det vill säga nästa gång 2013.
Biblioteksverksamheten, som är kulturförvaltningens största verksamhet,
förändras ständigt och det är därför viktigt att ha kontroll på att
besökarnas upplevda kvalitet förblir bra.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna uppföljningen av den interna kontrollplanen för år 2011
__________

28 februari 2012
Kommunledningsförvaltningen
Akten
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§ 14
Intern kontrollplan 2012
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

Kontroll-

Frekvens

Kontrollansvari
g

Rapporttid

1 gång

Respektive
verksamhetsch
ef

1 januari

moment
Verksamhetsplaner
Attestreglemente
:

Månadsvis

Ekonom

Rapport till
Förvaltningschef/
Kulturnämnd

1 december

Förvaltningschef

10 fakturor

Ev avvikelser
Upphandling:

1 gång

Ekonom

1 december

Kulturnämnden beslutar
att anta föreslagen intern kontrollplan för år 2012
__________

Förvaltningschef

28 februari 2012
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§ 15
Begäran om utökat investeringsutrymme för införande av RFID för
kommunens bibliotek för åren 2012-2014
Kulturchefen redogör för ärendet.
I Karlskrona kommuns biblioteksplan slår man fast att biblioteket ska
utvecklas i takt med, och aktivt följa och tillämpa tekniska möjligheter.
Biblioteksorganisationen har utrett för- och nackdelar samt kostnader
med införande av RFID i Karlskronas bibliotek.
Kulturchefen redogör för:
 Fördelar för allmänheten med införande av RFID.
 Fördelar för personalen med införande av RFID.
 Utvecklingsmöjligheter med RFID
Den totala investeringskostnaden för införande av RFID på samtliga
bibliotek i kommunen uppgår till 1 800 000 kr. Förslaget är att man
genomför övergången successivt under en tre års period. Mot bakgrund
av ovanstående förslår kulturförvaltningen kulturnämnden att begära en
utökad investeringsram med 600 000 kr per år för åren 2012 till och med
2014. För att täcka kapitalkostnaderna som denna investering ger
föreslås att kulturnämnden begär en utökad driftsbudgetram med
150 000 kr från och med år 2013 och framåt. Resterande kostnadsökning
förutsätts kunna täckas inom given budgetram.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att begära en utökad investeringsram för införande av RFID på de
kommunala folkbiblioteken med 600 000 kr per år för åren 2012 till och
med 2014
2. att begära utökad driftsbudgetram med 150 000 kr från och med år
2013 för att täcka delar av de ökade kapitalkostnader som denna
investering ger.

28 februari 2012
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Forts § 15 Begäran om utökat investeringsutrymme för införande av
RFID för kommunens bibliotek för åren 2012-2014
Ordföranden föreslår att begäran om utökad investeringsram ska avse
från och med 2013
Daniel Risberg (S) föreslår att kulturnämnden får en beskrivning av den
tekniska delen i ärendet av expertis på området.
Bruno Carlsson (SD) uttrycker farhågor för risken att besökare på
biblioteken mister den personliga kontakten med personalen i takt med
att tekniken byggs ut.
Yrkanden
Ordföranden yrkar återremiss av ärendet med uppdrag till
kulturförvaltningen att göra en kalkyl för besparingar, avskrivningstider
samt en konsekvensbeskrivning med tanke på flytt till eventuellt nytt
Stadsbibliotek.
Birgitta Möller (S) yrkar bifall till ordförandens yrkanden. Vidare yrkar hon
på att få mer precisa uppgifter för utökade driftskostnader och att
besparing till följd av minskat svinn av medier tas med i kalkylen.
Kulturnämnden beslutar
1. att återremittera ärendet med uppdrag till kulturförvaltningen att göra
en kalkyl för besparingar, avskrivningstider samt en
konsekvensbeskrivning med tanke på flytt till eventuellt nytt
Stadsbibliotek, precisera uppgifter för utökade driftskostnader och ta med
besparing till följd av minskat svinn av medier i kalkylen.
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma med expertinformation
om de tekniska delarna i systemet.
__________

28 februari 2012
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§ 16
Direktiv till filialutredningsgruppen
Arbetsgrupp för översyn av filialstrukturen ska under 2012 påbörja
arbetet med att grundligt sätta sig in i nuvarande struktur, antal filialer,
antal kombinerade skol- och folkbiblioteks filialer.
Till grund för arbetet bör ett antal dokument beaktas, tidigare utredning,
antagen biblioteksplan samt den pågående översynen av ansvar för
skolbiblioteken.
Målet ska vara att tydligt peka ut ett antal förslag till effektiviseringar med
bibehållen servicenivå mot medborgarna och att formulera förslag till ett
antal beslut som kan effektueras i slutet av denna mandatperiod.
Kulturförvaltningen lämnar förslag till direktiv till arbetsgruppen samt
tidplan och upplägg för arbetet
Kulturnämnden beslutar
att anta kulturförvaltningens förslag till arbetsplan för
filialutredningsgruppen
Ordföranden önskar arbetsgruppen lycka till
__________

28 februari 2012
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 17
Yttrande över medborgarförslag angående att uppmärksamma
platsen för Karlskronas första varv.
Till Kulturnämnden har, från Kommunstyrelsen, inkommit angående att
platsen för Karlskronas första varv bör uppmärksammas. Denna är
belägen vid Saltsjöbadsvägen vid Bryggareberget.
Sedan tidigare finns ett förslag till innehåll för en skylt som presenterar
den plats där varvet ursprungligen förlades, d.v.s. på, av Lasse Larsson
föreslagen, plats utmed Saltsjöbadsvägen. Förslaget är framtaget på
Länsstyrelsens uppdrag och är tänkt att vara ett komplement till de
befintliga sk. världsarvsskyltarna. Ställningen till skylten utformas därför
som tidigare världsarvsskyltar.
Någon tidsram för uppförandet är ej klar, men bygglov är giltigt fram till
mitten av oktober 2012.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta att föreslå
Kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat
Kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget
___________

28 februari 2012
Kommunfullmäktige
Akten
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§ 18
Yttrande över medborgarförslag angående namnsättning av
rondell/mötesplats
Till kulturnämnden har, från kommunstyrelsen, inkommit ett
medborgarförslag för yttrande.
Förslagsställaren föreslår att rondellen i korsningen Gullbernavägen –
Lyckebyvägen, alternativt den öppna platsen i korsningen
Borgmästaregatan- Ronnebygatan, uppkallas efter Jan-Anders Glans
på tekniska kontoret med hänvisning till att han är en innovativ frontfigur i
Karlskrona och upphovsman till ett flertal platser och rondeller
Den tekniska rapporten för belägenhetsadresser, SIS-TR 33:2010, har ett
avsnitt som handlar om ”God ortsnamnssed”. Där kan man bl.a. läsa att
”Nybildade namn ska inte syfta på nu levande personer” (Detta är en
rekommendation om s.k. Memorialnamn från Ortsnamnsrådet och i
enlighet med FN-resolution från 2002)”
Ortsnamnsrådet består av personer från Lantmäteriet, Posten, RAÄ, SKL
och Universiteten.
Rådet har som sin främsta uppgift att utveckla principer och formulera
råd för en god ortsnamnspolitik, varför deras rekommendationer bör
efterlevas.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att föreslå
Kommunfullmäktige
att anse medborgarförslaget besvarat
Kulturnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
__________

28 februari 2012
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§ 19
Val av ersättare i Kulturnämndens arbetsutskott
Birgitta Möller (S) förslår Daniel Risberg som ersättare i Kulturnämndens
arbetsutskott att efterträda Eva Magnevall (S)
Kulturnämnden beslutar
att till ersättare i kulturnämndens arbetsutskott välja Daniel Risberg (S)
__________

28 februari 2012

§ 20
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn på Senoren
 Nytt vägnamn i Kristianopel
 Nytt vägnamn i Jämjö
 Nytt vägnamn i Torstäva/Trummenäs
 Nytt vägnamn i Torstäva, Bymans väg
__________

16
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§ 21
Anmälningsärenden
 KS AU 120117 § 9 Budget 2013 och plan 2014-2015
 KF 120126 § 11 Förslag till reviderad avgiftstaxa för kopior och
avskrifter av allmänna handlingar
 KS 120131 § 38 Redovisning av uppdrag att ta fram lödningar
för en trygg och meningafull fritid.
 KS 120131 § 45 Dokumenthanteringsplan för EU- projekt.
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 111205
_________

28 februari 2012
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§ 22
Informationsärenden
Regelverk kommunala bidrag till studieförbunden
Kulturchefen redogör för modellen för beräkning av bidrag till
studieförbunden.
Till kulturnämnden den 27 mars är Peter Johansson, Blekinge Läns
Bildningsförbund, inbjuden för att informera vidare omkring bidrag till
studieförbunden.
Arbetsmiljöåtgärder på Stadsbiblioteket
Kulturchefen informerar om att det till kulturförvaltningen inkommit
synpunkter från Vision avseende de nyinsatta diskarna i Stadsbiblioteket.
Ordföranden tackar för informationen.
___________

28 februari 2012
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§ 23
Övrigt
Uppdrag från Kommunfullmäktige och Kulturnämnd
Kulturchefen informerar om uppdragen och delar ut tidplan för dessa
Kulturnämndens måldokument
Kulturnämndens måldokument delas ut till ledamöterna.
Öppna Sinnet
Ordföranden informerar om att fördelningen av 2012 års Öppna Sinnetpengar är klar. Vid presskonferensen deltog två av bidragstagarna vilket
blev mycket lyckat och uppskattat.
__________

27 mars 2012

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 mars 2012

§ 24

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 25

Budgetuppföljning per den 29 februari med personalnyckeltal per den 31
januari 2012

§ 26

Omdisponeringar i internbudget 2012

§ 27

Yttrande över medborgarförslag angående konstnärlig utsmyckning i
Vedebyrondellen

§ 28

Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån medarbetarenkät 2011
Ärendet bordläggs

§ 29

Information om Kulturkolan och köer

§ 30

Delegeringsärenden

§ 31

Anmälningsärenden

§ 32

Informationsärenden

§ 33

Övrigt

1

27 mars 2012

Plats och tid Karlskrona Läsesällskaps Bibliothek
Måndagen den 27 mars 2012, klockan 13.30- 15.30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Anders Persson (S)
Magnus Pagels (S)
§§ 24-31 kl. 13.30-14-35
Ann-Mari Sternulf (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Dan Lundkvist (S)
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

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

Övriga

Torsten Samzelius, DIK
Katarina Möller, Vision
Peter Johansson, Blekinge Bildningsförbund § 32 kl.14.1514.45

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

27 mars 2012

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Bruno Carlsson (SD)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen den 3 april 2012.

Justerade paragrafer §§ 24- 33

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Bruno Carlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 april 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

27 mars 2012

§ 24
Personal- och arbetsmiljöfrågor
Visions företrädare tackar kulturförvaltningen för en mycket givande
förvaltningsgemensam inspirationsföreläsning med Bernth Hultkvist.
DIK informerar om att det pågår en rekrytering av en ny bibliotekarietjänst att
ersätta en pensionsavgång.
Ordföranden tackar för informationen.
__________

4
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Revisionen
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 25
Budgetuppföljning per den 29 februari med personalnyckeltal per den 31
januari 2012
Kulturchefen och Kulturnämndens controller redogör budgetuppföljning per
den 29 februari 2012.
Kulturnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 51,9 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-02-29 uppgår till 8,2 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså + 0,1 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista februari. Prognostiserat utfall per 2012-12-31 innebär
i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-02-29 uppgår till 8,2 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså + 0,1 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista februari

Budget
Nämnd

Periodbudget

Utfall

Avvikelse

-458

-62

-82

-20

-4 244

-695

-698

-3

Bibliotek

-21 111

-3 903

-3 888

+15

Kulturskola

-10 158

-2 206

-2 086

+120

Kulturlokaler

-3 907

-714

-693

+21

Förvaltningsgemensamt

-9 948

-394

-476

-82

-579

-96

-86

+10

-1 005

-190

-197

-7

-505

0

0

0

-51 915

-8 259

-8 205

+54

Allmänkultur

IT-kostnader
Världsarv
Reserv
Summa

27 mars 2012
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Forts § 20 Budgetuppföljning per den 29 februari 2012 med personalnyckeltal per
den 31 januari 2012
Prognos
Prognostiserat utfall per 2012-02-29 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Investeringsredovisning
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas under året.
2012 års investeringsanslag är 100 tkr lägre än föregående års anslag.
Kulturnämnden har begärt att få föra över återstående investeringsmedel
avseende självbetjäningsautomater på filialbiblioteken och ny bibliotekswebb
från föregående år. Denna begäran kommer att behandlas i samband med
bokslutet för år 2011.
Personaluppföljning
Personaluppföljningen för tiden 1/12 2011 till och med 31/1 2012 redovisas i en
särskild skrivelse.
Liksom tidigare visar personalnyckeltalen på mycket fina siffror med höga
sysselsättningsgrader, hög andel tillsvidareanställningar, minimalt med övertid
och fyllnadstid och låga sjuktal.

Kulturnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljning per den 29 februari och personalnyckeltal per
den 31 januari 2012

27 mars 2012
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§ 26
Omdisponeringar i internbudget 2012
I den ekonomiska uppföljning per den siste januari, som redovisades för
kulturnämnden på februarisammanträdet, konstaterades en risk för
överskridande med cirka 300 tkr inom verksamheterna IT och uthyrning av
konsthallen/salongen. Överskridandet inom IT beror på ökade kostnader i
samband med införandet av Office 2010 och Windows 7. När det gäller
uthyrningen av konsthallen/salongen är det antagandena om hyresintäkterna
som är för optimistiska. Detta eventuella överskridande kan täckas av nämndens
reserv som uppgår till totalt 505 tkr. Det skulle dock innebära att man redan efter
en månad tecknar in tre femtedelar av den avsatta reserven, vilket är alldeles för
riskabelt. Kulturnämnden gav därför kulturförvaltningen i uppdrag att återkomma
med förslag till omdisponeringar i internbudgeten för att värdesäkra reserven.
Sedan nämndens beslut i februari har det framkommit att kostnaden för införande
av Office 2010 blir lägre än förut uppskattat
Under året kommer en samordning av uthyrningen av förvaltningens samtliga
kulturlokaler att påbörjas. Det är dock inte troligt att detta kommer att innebära
några större förändringar i intäkterna för uthyrning av Salongen, det vill säga risk
för underskott kvarstår.
Budgeten för den politiska verksamheten är knappt tilltagen, vilket föregående
års underskott visar. En viss utökning har skett, men det finns fortsatt risk för
överskridande.
Behovet av en utökad reserv kvarstår i samma utsträckning.
Biblioteksverksamheten - 125 000 kronor
Förslaget innebär en besparing genom sommarstängning av filialbibliotek i
motsvarande utsträckning som föregående år. Vidare föreslås en tillfällig
omdisponering av tjänsteutrymme i samband med kommande pensionsavgångar.
Kulturenheten -50 000 kronor
Förslaget innebär dels att potten för timanställda minskas och dels att övriga
rörliga kostnader inom verksamheten måste reduceras. Eventuellt kan
öppettiderna i Konsthallen påverkas samt att övrig verksamhet som
kulturenheten bedriver kan reduceras något.

27 mars 2012
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Forts § 26 Omdisponeringar i internbudget 2012 Kulturlokaler - 75 000 kronor
Hyresintäkterna för våra kulturlokaler räknas till föregående års faktiska nivå
Sparresalens uthyrning kan ökas.
Förvaltningsgemensamt - 50 000 kronor
Denna besparing kan uppnås genom en allmän översyn av de
förvaltningsgemensamma verksamheterna. Då dessa i stor utsträckning består
av bidrag till olika former av kulturaktiviteter, så kan det medföra att
ambitionsnivån måste sänkas.
Totalt ger dessa förslag till ramminskningar ett budgetutrymme på 300 tkr vilka
föreslås omfördelas såsom nedan:
Nämnds- och styrelseverksamhet +100 000 kronor
Kulturförvaltningen föreslår att anslaget för nämnds- och styrelseverksamhet
utökas med 100 tkr. Utökningen avser dels täcka kostnaden för den nyligen
inrättade filialutredningsgruppen och dels se till att medel finns avsatta i tillräcklig
mån för de planerade sammanträdena enligt gällande plan.
Reserven för oförutsett + 200 000 kronor
För att utöka beredskapen för befarade överskridanden inom övriga
verksamheter föreslås nämndens reserv för oförutsett att utökas med 200 tkr.
Ovanstående åtgärder innebär en förstärkning av nämndens säkerhetsmarginal.
Även fortsättningsvis gäller dessutom att alla verksamhetsansvariga skall följa
given budgetram och i god tid anpassa sina respektive verksamheter till de givna
ekonomiska förutsättningarna.
Kommunens totala ekonomiska situation för innevarande år är mycket ansträngd.
Det är inte otroligt att sparbeting kommer att läggas ut på nämnderna. De
föreslagna åtgärderna innebär då att det finns en viss beredskap för detta
inarbetad i internbudgeten.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att anta föreslagna omdisponeringar i internbudget 2012
Kulturnämnden beslutar
att anta förslagna omdisponeringar i internbudget 2012
_________

27 mars 2012

Kommunfullmäktige
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KN.2012.175.866

Akten

§ 27
Yttrande över medborgarförslag angående konstnärlig utsmyckning i
Vedebyrondellen
Medborgarförlag angående att placera skulptur från Bo 93 i rondellen i Vedby har
kommit in till Kulturnämnden för beredning.
I medborgarförslaget föreslås att den gallionsfigur som idag är placerad vid
infarten till Trossö ska målas blå och placeras i rondellen i Vedeby.
Parallellt med handläggning av detta förslag har annan gestaltning av rondellen i
Vedeby skett.
Ett antal körsbärsträd, som ska belysas, har planterats som utsmyckning av
rondellen. Dessa kommer förhoppningsvis under årstidernas skiften vara ett
vackert välkomnande till Karlskrona.
Förslaget med att flytta gallionsfiguren måste därför avslås.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
__________

27 mars 2012
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§ 28
Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån medarbetarenkäten
2011
Då handlingsplaner upprättade till följd av resultat i medarbetarenkäten inte har
hunnit förankras i personalgruppen föreslår ordföranden att ärendet bordläggs till
nästkommande sammanträde.
Kulturnämnden beslutar
att bordlägga ärendet till nästkommande sammanträde.
__________

27 mars 2012

11

§ 29
Kulturskolan
Kulturskolechefen informerar om dagsläget på Kulturskolan
Kulturskolan gläder sig åt den utökade ekonomiska ram som skapar möjligheter
att utveckla verksamheten.
Kulturchefen informerar om
 Ett nytt administrativt verktyg är beställt, vilket kommer att
förenkla/förbättra intagningsrutinerna avsevärt.
 Nya rutiner för att uppdatera kölistan. Man ska bl. a varje år bekräfta att
man vill stå kvar i kö
 3 extra personal, som arbetar på konsultbasis, har tagits in och fler
kommer att behövas.
 Kö till Kulturskolan har minskat från ca 500 till 235 personer.
Ordföranden tackar för informationen och skickar, på Kulturnämndens
vägnar, ett stort tack för ett utmärkt arbete till Kulturskolans personal.
__________

27 mars 2012

§ 30
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn på Möcklö
 Nya vägnamn i Trummenäs, Ramdala
__________
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27 mars 2012

§ 31
Anmälningsärenden


Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120123

___________

13

27 mars 2012
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§ 32
Informationsärenden
Information av Blekinge Läns Bildningsförbund
Studiekonsulent Peter Johansson informerar om folkbildningens organisation och
verksamhet samt bidragsnormer.
Information lämnas om
 Vad folkbildning är och dess arenor
 Studieförbund och deras inriktningar
 Omfattningen av folkbildningsaktiviteter i Karlskrona
 Statens syften med stöd till folkbildningen
 Av staten utpekade fokus för folkbildningen
 Verksamhetsformer
 Fördelningsmodell för bidrag och vad som styr bidragen
Ordföranden tackar, på Kulturnämndens vägnar, för en intressant
information
__________

27 mars 2012
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§ 33
Övrigt
Flyttat sammanträde för arbetsutskottet i maj 2012
Ordföranden meddelar att arbetsutskottets sammanträde i maj är flyttat från den
22 maj till den 15 maj.
Festival Spezial
Till att delta i årets upplaga av Festival Spezial (M) var Sophia Ahlin (M), AnnMari Sternulf (S) och Eva Runesson (C) intresserade att delta.
Kulturförvaltningen anmäler dessa
__________

29 maj 2012

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 maj 2012

§ 34

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 35

Budgetuppföljning per den 30 april 2012 med personalnyckeltal
111201-120331

§ 36

Tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för världsarvet

§ 37

Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån medarbetarenkät

§ 38

Årsredovisning Kenneth Strängs minnesfond 2011

§ 39

Delegeringsärenden

§ 40

Anmälningsärenden

§ 41

Informationsärenden

§ 42

Övrigt

1

29 maj 2012

Plats och tid Karlskrona Läsesällskaps Bibliothek
Måndagen den 29 maj 2012, klockan 13.30- 15.35
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
Anders Persson (S)
Magnus Pagels (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)

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

Övriga närvarande
Ersättare

Dan Lundkvist (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Lena Johansson, världsarvssamordnare

Övriga

Torsten Samzelius, DIK
Katarina Möller, Vision

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Ann-Mari Sternulf (S)

Plats och tid

§ 41
§ 41

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndag den 4 juni 2012.

Justerade paragrafer §§ 34- 42

2

29 maj 2012

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ann-Mari Sternulf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 5 juni 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

29 maj 2012

4

§ 34
Personal- och arbetsmiljöfrågor
Vision tackar för den uppskattning av kulturförvaltningens personal, som Sophia
Ahlin (M) gav uttryck för vid kommunfullmäktiges sammanträde.
Vision informerar om
 Tillsatt tjänst som bibliotekarie i Jämjö
 Bibliotekens öppettider den 1 juni- 31 augusti
DIK informerar om rekrytering av bibliotekarietjänst.
Ordföranden tackar för informationen.
__________

29 maj 2012

Revisionen
Kommunstyrelsen
Akten

5

KN.2011.25.041

§ 35
Budgetuppföljning per den 30 april 2012 och personalnyckeltal per den 31
mars 2012
Kulturchefen redogör för ärendet.
Av mål- och uppdragsuppföljningen framgår att de av kommunfullmäktige
fastställda målen för kulturnämndens verksamhet är uppnådda. Antalet besökare
på stadsbiblioteket har ökat med 2 % i förhållande till samma tid föregående år.
Antalet elever som står i kö till kulturskolan har minskat med mer än 20 % i
förhållande till föregående år.
Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,9 Mkr. Kulturnämndens ekonomiska
utfall per 2012-04-30 uppgår till 17,3 Mkr. Detta ska jämföras med en
periodiserad budget på 17,3 Mkr. Alltså +/- 0 jämfört med periodbudget per den
sista april. Prognostiserat utfall per 2012-12-31 innebär i nuläget att
Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,9 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-04-30 uppgår till 17,3 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 17,3 Mkr. Alltså +/- 0 jämfört med
periodbudget per den sista april
Till och med april månad är avvikelserna i förhållande till budget mycket små för
de olika delposterna i internbudgeten.
Uppföljning per enhet
Budget
Periodbudget
Utfall
Avvikelse
Nämnd

-558

-149

-180

-31

Allmänkultur

-4 193

-1 119

-1 146

-27

Bibliotek

-20 943

-7 497

-7 531

-34

Kulturskola

-10 158

-3 637

-3 375

+262

Kulturlokaler

-3 832

-1 295

-1 262

+33

Förvaltningsgemensamt

-9 941

-2 958

-3 109

-151

-579

-193

-172

+21

Världsarv

-1 006

-488

-554

-66

Reserv

-705

0

0

0

Summa

-51 915

-17 336

-17 329

+7

IT-kostnader

29 maj 2012

6

Forts § 35 Budgetuppföljning per den 30 april 2012 och personalnyckeltal per den
31 mars 2012
Prognos
Prognostiserat utfall per 2012-04-30 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Investeringsuppföljning
Årsbudget
Biblioteken
Kulturskolan
Konsthallen
Kulturlokaler
Summa
investeringsanslag

150 000
60 000
30 000
60 000
300 000

Förbrukat januari
– april
148 862
0
20 000
0
168 862

Prognos helår
150 000
60 000
30 000
60 000
300 000

Kulturnämndens personalspecialist redogör för personaluppföljningen för
perioden 2011-12-01 till och med 2012-03-31. Denna uppvisar fortsatt mycket
goda siffror med minskande visstidsanställningar, höga sysselsättningsgrader
sjunkande sjuktal och fortfarande, om än något sjunkande, frisknärvaro.
Ett litet orosmoment, dock, är att inför nästa uppföljning kan det ha tillkommit ett
antal ”2-åringar”, dvs. personal som har vikarierat minst 2 år och som därmed ar
berättigade till tillsvidareanställningar.
Kulturnämndens verksamhet kommer under resten av året bedrivas för att uppnå
uppsatta mål inom beviljade budgetramar. Inga farhågor för större avvikelser
gällande måluppfyllnad eller budget finns.
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet
att godkänna budgetuppföljning per den 29 februari och personalnyckeltal per
den 31 januari 2012

29 maj 2012

Kommunstyrelsen
Akten
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KN. 2012.58.872

§ 36
Tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för världsarvet,
Trefaldighetskyrkan
Sedan 2008 samverkar Karlskrona kommun med Svenska kyrkan, Karlskrona,
kring Besökscentrum för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. I samband med
öppnandet 2009 uppfördes en tillfällig ramp för att göra kyrkan tillgänglig också
för personer med fysiska funktionsnedsättningar och för barnvagnar.
Tillstånd för den tillfälliga rampen kommer inte att förlängas ytterligare, vilket har
föranlett en diskussion om en permanent lösning av tillgängligheten till
Besökscentrum. Ett förslag har tagits fram som både stadsarkitekt och
Länsstyrelsens representant anser håller tillräckligt hög kvalitet.
Den permanenta tillgänglighetslösningen kommer att göras under sensommaren
och hösten 2012. Den totala kostnaden uppgår till
800 000 kronor, och Svenska kyrkan, Karlskrona, finansierar huvuddelen och är
projektägare för arbetet.

Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkande av arbetsutskottet
att hos kommunstyrelsen hemställa om 290 000 kronor ur kommunstyrelsens
särskilda driftsreserv för tillgänglighetsanpassning, att användas som
delfinansiering av en permanent tillgänglighetsanpassning av Besökscentrum för
världsarvet/ Trefaldighetskyrkan
_________

29 maj 2012
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§ 37
Information om uppföljning/handlingsplaner utifrån
medarbetarenkäten 2011
Kulturnämndens personalspecialist redogör för arbetet som följer av den
medarbetarenkät som görs vart annat år i Karlskrona kommun.
De olika frågorna besvaras med siffror där 4 är bäst och 1 är sämst. I de fall
resultatet blir lägre än 2,5 ska det göras en handlingsplan för att komma tillrätta
med det som upplevs som mindre bra.
Kulturnämnden diskuterar åtgärder i samband med hot och våld.
Sophia Ahlin (M) uppmanar kulturförvaltningen, med hänvisning till punkterna
under fråga nr 42 ”Vad kan din arbetsledare göra för att du skall uppleva att alla
på arbetsplatsen har lika värde….” att man ska arbeta med normkritisk
pedagogik.
Ordförande tackar för informationen
__________

29 maj 2012

Kommunledningsförvaltningen
Akten

9

KN.2012.52.860

§ 38
Årsredovisning för Kenneth Strängs Minnesfond 2011
Kenneth Sträng var en omtyckt och respekterad musiklärare vid dåvarande
Musikskolan. Efter hans alltför tidiga bortgång 1992 togs initiativ att starta en
stiftelse med uppgift att dela ut stipendier till begåvade musikungdomar.
Stipendiet delades ut första gången våren 1996.
Elev som vill söka stipendium skall:
 vara elev vid Kulturskolan och ha gjort särskilda framsteg
i sittmusicerande
 vara bosatt och mantalsskriven i Karlskrona
 efter ansökan vara beredd att vid särskilt tillfälle spela inför en
stipendiejury.
Juryn består av:
 Kulturskolans chef
 Två musiklärare från Kulturskolan
 En musiklärare från Estetiska programmet
 En av kommunens kyrkomusiker
 En representant för Länsmusiken
K Strängs Minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade
donationsfonder.
Stipendiater 2011 var Edvin Ekman, saxofon, och Hanna Nilsson, fiol.
En enig jury utsåg två stipendiater med motiveringen att båda hade så hög och
jämn kvalitet att en enda vinnare var omöjlig att utse.
Bidragen framfördes med mycket hög klass både vad gäller den musikaliska
tolkningen och presentationen.
Stipendiesumman var 15.000 kronor vardera.
Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att godkänna 2011 års redovisning av Kenneth Strängs minnesfond
__________

29 maj 2012

§ 30
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Jämjö
 Ändrat vägnamn på Senoren
__________
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29 maj 2012

§ 31
Anmälningsärenden


Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120227



Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120319

___________
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§ 32
Informationsärenden
Rapport om världsarvsarbetet
Världsarvssamordnaren redogör för verksamheten inom världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona.
Pedagogisk satsning 2012
 Lärarhandledning färdig februari 2012.
 Tillsammans med Marinmuseum och Blekinge informerat om resurser i
form av lärarhandledning, museipedagoger etc. som finns.
 Presentation av verksamheten i olika sammanhang.
 Skolvisningar av Repslagarbanan.
Besökscentrum/ Trefaldighetskyrkan
 Öppet mellan den 6 juni och 31 augusti
 Gestaltning av olika händelser i kyrkans historia av Ann Hingström
 Bildspel
 Informationsmaterial
Audioguider för vandring mellan intressanta platser i Örlogsstaden
 Lanserat den 27 april
 Kulturförvaltningen tillhandahåller 25 enheter som hyrs ut av Turistbyrån.
Periodic Reporting 2012-2013
 Rapportering till UNESCO om de nordeuropeiska världsarven ska göras.
Redovisning ska vara Riksantikvarieämbetet tillhanda senast den 1 mars
2013
Riksantikvarieämbetet och turism
 Riksantikvarieämbetet har tillsammans med föreningen Världsarv i
Sverige skapat en liten arbetsgrupp som tar sikte på världsarv och
turism.
Ordföranden tackar för informationen.

Rapport Kulturskolan
Kulturskolechefen informerar om en rankinglista, över Sveriges musik- och
kulturskolekommuner som görs av Lärarförbundet, vilken har väckt förvåning
efter artikel i lokalpressen.
I årets lista har Karlskona kommun sjunkit väsentligt i rang, trots att det gjorts
stora prioriteringar till förmån för Kulturskolan.

29 maj 2012
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Forts § 32 Informationsärenden
Kulturskolechefen reagerade kraftigt mot det motsägelsefulla i listan och har ställt
ett antal frågor till Lärarförbundet om hur uppgifterna, som ligger till grund för
rankingen, har tagits fram.
Av Lärarförbundets svar framgår att uppgifter hämtas från SKL, Sveriges
kommuner och landsting, och från SmOK, Sveriges musik- och kulturskoleråd.
Uppgifterna från SKL har en eftersläpning på upp till 2 år vilket kan förklara att de
genomförda satsningarna i Karlskrona inte får genomslag i undersökningen.
Dessutom utgick Karlskrona från en redan hög placering i listan.
Även SmOK är av uppfattningen att underlaget för rankingen är undermåligt.
Kulturskolechefen fick ett tillrättaläggande publicerat i lokalpressen och uttrycker
en förhoppning om att nästa år ska rankinglistan se bättre ut för Karlskrona
kommuns vidkommande
Ordföranden tackar för informationen
__________

29 maj 2012

§ 33
Övrigt
Anders Persson (S) föreslår att kulturnämndens nästa sammanträde hålls i det
hus på Skeppsbron där Länsstyrelsen m.fl. är inrymda.
Ordföranden undersöker om det finns lokal ledig.
Bruno Carlsson (SD) bidrar till trivseln med choklad till kaffet.
__________
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26 juni 2012

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 juni 2012

§ 43

Namngivning av plats till Wittus Anderssons minne

§ 44

Ekonomisk översikt, information

§ 45

Yttrande över medborgarförslag angående att skapa en vattenorgel i
Karlskrona

§ 46

Yttrande över medborgarförslag angående att flytta skulpturen ”Akrobater på
elefant”

§ 47

Översyn av bidrag till studieförbunden i enlighet med uppdrag av
kommunfullmäktige

§ 48

Delegeringsärenden

§ 49

Anmälningsärenden

§ 50

Övrigt

26 juni 2012

2

Plats och tid Skeppsbron
Måndagen den 26 juni 2012, klockan 15.00- 17.00
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
§§ 44-50 Kl 15.15-17.00
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

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

§ 43

Kl. 15.00-15.15

Övriga närvarande
Ersättare

Dan Lundkvist (S)
Rose-Marie Larsson (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Övriga

Rolf Andersson, Föreningen Gamla Carlscrona § 43 Kl. 15.00-15.15

Justering
Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdag den 3 juli 2012.

Justerade paragrafer §§ 43- 50

26 juni 2012

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Sophia Ahlin

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 juli 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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26 juni 2012

Kommunledningsförvaltningen

4

KN.2012.62.246

Akten

§ 43
Namngivning av plats till Wittus Anderssons minne
På kulturnämndens arbetsutskott den 18 juni hänsköts ärendet att namnsätta en
minnesplats till Wittus Anderssons minne, till kulturnämnden för beslut.
Platsen är belägen i vid Stortorget 2-4.
Kulturchefen och Rolf Andersson, Föreningen Gamla Carlscrona, redogör för
arbetet med att skapa en minnesplats över Wittus Andersson i Karlskrona
Klubbarna Lions Jarramas i Karlskrona och Lions Karlskrona, har i samarbete med
Föreningen Gamla Carlscrona, med stöd från Karlskrona kommuns
kulturförvaltning, samhällsbyggnadsförvaltning och tekniska förvaltning,
gemensamt medverkat till att den siste Trossöbonden, Wittus Anderssons, minne
kommer att hedras med ett konstverk och har gemensamt kommit fram till en
lämplig plats för placering.
För framtagning av konstverket och dess utformning, en minnestavla i relief som
berättar historien om Wittus och en hatt i brons, svarar konstnären Anna
Jarnestad. Projektet har finansierats med sponsormedel från näringslivet,
föreningar och privata givare.
Namnet har stavats på många olika sätt över tiden.
Rolf Andersson hävdar att det mest korrekta sättet är att stava namnet ”Wittus
Andersson”. Han stödjer detta på uppgifter från Blekinge museum och Kjell
Öhmans bok, ”Vittus, den siste bonden på Trossö”.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att fastställa namnet Wittusplatsen där konstverket till Wittus Anderssons minne
kommer att placeras
Kulturnämnden beslutar
att fastställa namnet Wittusplatsen där konstverket till Wittus Anderssons minne
kommer att placeras vid Stortorget 2-4.
__________

26 juni 2012
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§ 44
Ekonomisk översikt, information
Kulturförvaltningens controller redogör bör dagsläget beträffande
kulturnämndens budget.
Budget avviker inte från det förväntade. Prognosen är fortfarande +-0.
Nämndernas kostnader för IT-uppdateringar senareläggs.
En besparing på telefoni har aviserats. Kulturförvaltningens kostnader för telefoni
har sjunkit, men i dagsläget är det oklart om det är tillräckligt för att täcka
besparingen.
Kommunfullmäktige har beslutat 2013 års budget. Redogörelse för vad
kulturnämnden kan förvänta sig i samband med denna lämnas.
Kulturnämnden kommer att få förslag till internbudget 2013 presenterad för sig i
oktober månad 2012 för beslut i november 2012.
Ordföranden tackar för informationen vilken läggs till handlingarna.
__________

26 juni 2012

Kommunfullmäktige
Akten

6

KN.2012.45.866

§ 45
Yttrande över medborgarförslag om att skapa en vattenorgel i Karlskrona
Förslag har inkommit om att, med förebild från staden Zadar i Kroatien, uppföra en
typ av rörkonstruktion gjutet i betong/ cementrör som placeras i horisontellt läge vid
något ställe vid havet på Trossö. Då vågorna som skvalpar upp mot konstruktionen
bildar ljud kan det uppfattas som en slags vattenorgel.
Förslagsställarna menar att det kan bli en attraktion för turister och medborgare.
Vidare föreslår man att förverkligandet ska ske genom att privata aktörer
samverkar med kommersiella och offentliga finansiärer för att få ihop finansiering.
Kulturnämnden kan tyvärr inte driva tillblivelsen av detta då det inte är ett
konstverk, utan annan en försköning av stadsmiljön. Men om någon ideell förening
eller annan aktör tar initiativ till att samla in den finansiering som krävs, kan
kulturnämnden vara behjälplig att förmedla kontakter och samordna de delar som
krävs för att få till stånd konstruktionen.
Kulturförvaltningens föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
__________

26 juni 2012

Kommunfullmäktige
Akten
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KN. 2012.56.866

§ 46
Yttrande över medborgarförslag angående placering av konstverket Erik
Höglunds Akrobater på elefant
Förslag har inkommit om att Erik Höglunds skulptur ”Akrobater på elefant” på
Kungsmarksplan får en för konstverket mer fördelaktig placering.
Då det under senare år uppförts byggnader där man inte tagit hänsyn till
skulpturens plats är det, som förslagsställaren mycket riktigt påtalar, viktigt att hitta
en ny placering.
Skulpturen ska finnas kvar i stadsdelen, men kräver mer luft och rymd för att
komma till sin rätt.
Diskussioner är påbörjade med tekniska förvaltningen om att helt enkelt flytta
skulpturen över på andra sidan gräsplanen mot Kungsmarkskyrkan. Där finns en
utmärkt plats där skulpturen kan få det utrymme som krävs för att komma till sin
rätt.
Planeringen är att under nästa år avsätta de pengar som krävs för att genomföra
denna omplacering av skulpturen.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att bifalla medborgarförslaget
_________

26 juni 2012
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§ 47
Översyn av bidrag till studieförbunden i enlighet med uppdrag av
kommunfullmäktige
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för hur översynen av
studieförbundens bidrag har gått till.
I av fullmäktige antagen budget för mandatperioden gavs kulturnämnden följande
uppdrag:
Under planperioden 2012-2014 ska, i dialog med studieförbunden, ett nytt
regelverk tas fram för fördelningen av de kommunala bidragen.
Arbetet har genomförts enligt följande upplägg:
På kulturnämnden i februari presenterade förvaltningen vilka studieförbund som
idag är aktiva i kommunen samt hur bidragen fördelas. På nämndsammanträdet i
mars medverkade samordnaren på Bildningsförbundet, Peter Johansson, och
informerade om den regionala verksamheten gällande studieförbunden. Under
april inbjöds samtliga studieförbund till ett gemensamt möte där frågor om bidrag,
samverkan i framtiden och dialog mellan involverade stämdes av.
Folkbildningsrådet har i slutet av 2011 fastställt nya regler för statsbidrag till
studieförbunden, som gäller från och med år 2012. Kommunerna är inte på något
sätt bundna av vad staten tillämpar för regler för fördelning av sina bidrag, men det
underlättar för alla om man inte avviker allt för mycket från dessa. Det är dock
viktigt att definitionerna av vad som är bidragsberättigad verksamhet och inte
överensstämmer.
Mot bakgrund av detta och vad som framkommit vid samråd med Blekinge Läns
Bildningsförbund och de i kommunen verksamma studieförbunden förslår
kulturförvaltningen nedanstående förändringar av nuvarande beräkningssystem för
bidraget.
Kulturförvaltningen föreslår att Karlskrona kommun övergår till samma proportioner
vad gäller grund- och rörligt bidrag som staten använder, det vill säga 75 % i
grundbidrag och 25 % i rörligt bidrag. Grundbidraget ska beräknas på samma sätt
som tidigare. Det rörliga bidraget ska beräknas på den bedrivna verksamheten i
kommunen det senast slutrapporterade verksamhetsåret. Verksamhetens volym
ska beräknas på samma sätt som Folkbildningsrådet använder det vill säga;




statsbidragsberättigade studietimmar i studiecirklar (värde 1,0
studietimme),
annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimmar) och
kulturprogram (värde 9 studietimmar).

26 juni 2012
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Forts § 46 Översyn av bidrag till studieförbunden i enlighet med uppdrag av
kommunfullmäktige
Förslaget innebär att kulturprogrammens vikt i bidragsberäkningen ökar i
förhållande till nuvarande bidragssystem. Det innebär också att vi övergår till den
gemensamma benämningen studietimmar i stället för dagens deltagartimmar. En
studietimme motsvarar 45 minuter, enligt den definition som Folkbildningsrådet
antagit.
Kulturförvaltningen föreslår att fortsättningsvis ska bidragsbeloppen för de olika
studieförbunden för det kommande budgetåret fastställas och meddelas
studieförbunden under december månad året före. I och med att det kommunala
budgetarbetet har tidigarelagts så är detta möjligt. Det ger även studieförbunden
en bättre framförhållning i sin egen verksamhetsplanering. Samma rutiner för
utbetalning av bidraget som tillämpas i dagsläget föreslås gälla även framöver.
Övrigt
Övriga önskemål som framkom i dialog med studieförbunden inför framtiden är:
En årlig träff mellan förvaltningen, samtliga studieförbund och Blekinge läns
bildningsförbund, där avstämning görs om planerad verksamhet samt övrigt
informationsutbyte. Förvaltningen är sammankallande.
Information till kulturnämnden
Samtliga förbund vill gärna ha en dialog med kulturnämnden i Karlskrona. De vill
exempelvis komma till nämndens möten och presentera sin verksamhet.
Hemsida och e-postgrupp
Kulturförvaltningen inrättar hemsida med information om studieförbunden inklusive
länkar.
Kulturförvaltningen skapar en e-postgrupp för att snabbt komma i kontakt med
varandra.
Beslut om förändrat regelverk tas i kulturnämnden i september 2012

Ordföranden tackar för informationen, vilken läggs till handlingarna
__________

26 juni 2012

§ 48
Redovisning av delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Trummenäs/Gängletorp
 Nytt vägnamn i Kristianopel
 Nytt vägnamn i Holmsjö
 Nytt vägnamn i Ramdala
Beslut fattade av tjänsteman
 Reviderad attestlista 2012
__________
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§ 49
Redovisning av anmälningsärenden


KF 120426 § 59 Förslag till Social Mångfaldsplan för Karlskrona kommun
2012
 KF 120426 § 65 Svar på medborgarförslag om att platsen för stadens
första varv vid Bryggarebergets västra del, får en mer uppmärksammad
plats i historien
 KF 120426 § 67 Svar på medborgarförslag angående namnsättnng av
mötesplats/torg
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120416
___________

26 juni 2012
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§ 50
Övrigt
Ordföranden rapporterar från vernissage på utställning med Ann Edholms verk
i Konsthallen. Utställningen är mycket sevärd.
Vice ordföranden rapporterar från vernissage på Telling the Baltic, ett delprojekt i
EU-projektet Art Line, på Blekinge museum. Utställningen är mycket sevärd.
Kulturchefen informerar om att ”Space matters”, en containerutställning på tre
platser i Karlskrona som ingår i Art Lineprojektet, kommer att ha vernissage den 30
juni vid Fisktorget.
Ordföranden och kulturchefen rapporterar från Paraply Productions första
sommarevenemang på Hotell Scandic.
Eva Runesson (C) informerar om Berättarfest 2012 den 1-8 juli runt om i
kommunen.
Kulturchefen tackar kulturnämnden för gott samarbete under våren och önskar en
trevlig sommar .
Ordföranden tackar kulturförvaltningens hela personal för väl utfört arbete. Han
tackar även kulturnämnden för gott samarbete med gott klimat och ”högt i tak” i
diskussionerna.
Vice ordföranden tackar, på kulturnämndens vägnar, ordföranden för god ledning
av nämnden och tillönskar honom en trevlig sommar.
__________

25 september 2012

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 september 2012

§ 51

Personal och arbetsmiljöfrågor

§ 52

Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med personaluppföljning
per den 31 juli 2012

§ 53

Yttrande över medborgarförslag angående förslag till byte av vägnamn i
Bastasjö

§ 54

Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att i dialog med
studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala
bidragen

§ 55

Delegeringsärenden

§ 56

Anmälningsärenden

§ 57

Informationsärenden

§ 58

Övrigt

25 september 2012
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Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek
Tisdagen den 25 september 2012, klockan 13.30-15.30
Beslutande
Ledamöter

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)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Övriga närvarande
Ersättare

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)
Maria Heller (S)
Rose-Marie Leksell (SD)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Katarina Möller, kulturförvaltningen § 55 kl. 14.15-14.25

Fackligt företräde
Torsten Samzelius, DIK § 52
Katarian Möller, Vision § 52
Sekreterare

Lisbeth Johansson

Övriga

Christina Vermandis, Spider § 58

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

kl. 13.40-13.50
kl. 13.30-13.50

kl. 14.30-14.45

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdag den 2 oktober 2012.

Justerade paragrafer §§ 51-59

25 september 2012

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 3 oktober 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3
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§ 51
Ny ersättare hälsas välkommen
Ordföranden hälsar Maja Heller (S) välkommen som ersättare i
kulturnämnden.
Maja presenterar sig och berättar kort om sig själv.
__________
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§ 52
Personal och arbetsmiljöfrågor
DIK informerar om att det tillsatts en ny bibliotekarie på Stadsbiblioteket.
I samband med att Karlskrona kommun har uppgraderat datorsystem har det
blivit stora störningar i bibliotekens möjlighet att erbjuda allmänheten datorer.
Det har varit svårt för personalen att förklara varför datorerna varit avstängda.
Ett tillbud med brand i en transformator i en personalhiss har inträffat på
Stadsbiblioteket.
Vision informerar om att det återigen har skett stölder i kaffeautomater i
Stadsbiblioteket. Händelsen är polisanmäld.
Automatens ägare har bytt till ett kraftigare lås.
Vision informerar om det har stulits en telefon från kulturförvaltningen.
Händelsen är polisanmäld. Telenor betalar de kostnader som uppkommit efter
det att spärrning av telefonen har gjorts till dem.
Då dagens telefoner betingar ett högt pris håller kommunen på att se över
rutinerna vid liknande händelser.
Ordföranden tackar för informationen
__________

25 september 2012
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Kommunledningsföraltningen
Revisorerna
Akten

§ 53
Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med personaluppföljning per den
31 juli 2012
Av mål- och uppdragsuppföljningen framgår att ett av de av
kommunfullmäktige fastställda specifika målen för kulturnämndens verksamhet
är uppnått och ett inte. Antalet besökare på stadsbiblioteket har minskat något
i förhållande till samma tid föregående år. Antalet elever som står i kö till
kulturskolan har minskat kraftigt i förhållande till föregående år, enligt
kulturskolechefens bedömning, kön har mer än halverats Som det ser ut i
dagsläget kommer samtliga uppdrag att vara slutbehandlade innan årets slut.
När det gäller de kommungemensamma målen på personalområdet, så är
inget av de uppsatta målen uppnått.
Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,5 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-08-31 uppgår till 33,1 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 33,0 Mkr. Alltså – 0,1 Mkr jämfört
med periodbudget per den sista augusti
Sedan kulturnämnden fastställde internbudgeten har tekniska justeringar av
budgetramen genomförts.
Resultaträkning
Till och med augusti månad är intäkterna, både externa och interna, högre och
personalkostnaderna lägre än budgeterat de övriga omkostnaderna och
avskrivningar är högre än budgeterat.
Uppföljning per enhet
Budget

Periodbudget

Utfall

Avvikelse

Nämnd

-558

-326

-314

+12

Allmänkultur

-4 193

-2 731

-2 973

-242

Bibliotek

-20 943

-13 671

-13 448

+223

Kulturskola

-10 158

-6 536

-6 281

+255

Kulturlokaler

-3 832

-2 609

-2 575

+34

Förvaltnings-

-9 618

-5 877

-6 122

-245

IT-kostnader

-482

-386

-365

+21

Världsarv

-1 006

-840

-1001

-161

Reserv

-705

0

0

0

Summa

-51 495

-32 976

-33 079

-103

gemensamt

25 september 2012
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Forts § 53 Delårsbokslut per den 31 augusti 2012 med personaluppföljning per
den 31 juli 2012
Prognostiserat utfall per 2012-08-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Drygt hälften av årets investeringsanslag är förbrukat till och med 31 augusti.
Kommunfullmäktige biföll kulturnämndens begäran om att få föra över 500 000
kr från förra årets investeringsanlag till innevarande år.
Biblioteksverksamhetens investeringar har använts huvudsakligen för åtgärder
avseende interiören på stadsbiblioteket samt för inköp av nytt
biblioteksdatasystem. Kulturskolan har investerat i nytt IT-system för
elevadministration. Kulturenhetens investering avser ombyggnad av
kontorsutrymmen för personalen. Prognosen är att hela investeringsanslaget
kommer att förbrukas under året.
Personaluppföljningen för perioden 2011-12-01 till och med 2012-07-31
redovisas i en särskild skrivelse. Kulturförvaltningens personalnyckeltal visar
på fortsatt mycket fina siffror.
Sjuktalen har stigit något. Detta beror på att i en så liten förvaltning får en
enstaka medarbetare ett stort genomslag i statistiken.
Kulturnämndens verksamhet kommer under resten av året bedrivas för att
uppnå uppsatta mål inom beviljade budgetramar. Inga farhågor för större
avvikelser gällande måluppfyllnad eller budget finns.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslutet per den 2012-08-31 och personaluppföljningen
och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen
att överlämna delårsbokslutet per den 2012-08-31 till revisionen.
Kulturnämnden beslutar
1.att godkänna delårsbokslutet per den 2012-08-31 och
personaluppföljningen och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen
2.att överlämna delårsbokslutet per den 2012-08-31 till revisionen.
__________

25 september 2012

Kommunfullmäktige
Akten
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KN.2012.61.246

§ 54
Yttrande över medborgarförslag angående förslag till byte av namn på
väg i Bastasjö
I bostadsområdet Bastasjö finns en väg med namnet Strövarvägen.
Denna finns i anslutning till det torp där en man, kallad Bastasjögubben,
tidigare bodde.
Förslagsställaren föreslår att vägen byter namn till ”Rolands väg” efter
förnamnet på den mannen.
Innan medborgarförslaget kom till kulturförvaltningen inkom en skrivelse från
en boende i området. Denna uppmanar Karlskrona kommun att absolut inte
byta namn till Rolands väg
Hon är uppvuxen i området och har dåliga erfarenheter av denne Roland som,
enligt henne, ”satte skräck i” de barn som växte upp där. Detta vill hon på inget
sätt bli påmind om igen.
Förslagsställaren är inte boende längs Strövarvägen. Det är inte heller den
person som motsätter sig namnet Rolands väg. Inga synpunkter från boende
längs den aktuella vägen har framkommit.
Enligt SIS-TR 33:2010 kapitel 10.2- Namnval vid adress- sättning ska:
”Namngivning vara genomtänkt så att den inte medför komplikationer i form av
löjeväckande eller stötande namn.
Då namnet Rolands väg associerar till ”Bastasjögubben” skulle detta kunna
verka stötande hos en del boende i området. Samma tekniska rapport
föreskriver att ”Nybildade ortsnamn bör vara ”lokaliserande och
identifierande”. Övriga vägar i området liksom kvarteren är skapade med temat
friluftsliv och scouttermer vilket kan ses som den lokaliserande och
identifierande faktorn. Denna skulle brytas helt med ett namn på någon person
som fallit i glömska om en generation eller två.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden att föreslå Kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
__________

25 september 2012

Kommunfullmäktige
Akten
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KN. 2012.68.805

§ 55
Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att i dialog med
studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de
kommunala bidragen”
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för hur översynen av
studieförbundens bidrag har gått till.
I av fullmäktige antagen budget för mandatperioden gavs kulturnämnden
följande uppdrag:
”Under planperioden 2012-2014 ska, i dialog med studieförbunden, ett nytt
regelverk tas fram för fördelningen av de kommunala bidragen”.
Arbetet har genomförts som följer:
På kulturnämnden i februari 2012 presenterade förvaltningen vilka
studieförbund som idag är aktiva i kommunen samt hur bidragen fördelas.
På nämndsammanträdet i mars 2012 medverkade samordnaren på
Bildningsförbundet, Peter Johansson, och informerade om den regionala
verksamheten gällande studieförbunden.
Under april 2012 inbjöds samtliga studieförbund till ett gemensamt möte där
frågor om bidrag, samverkan i framtiden och dialog mellan involverade
diskuterades
Kulturförvaltningen föreslår att Karlskrona kommun övergår till samma
proportioner vad gäller grund- och rörligt bidrag som staten använder.
Grundbidraget ska beräknas på samma sätt som tidigare.
Det rörliga bidraget ska beräknas på den bedrivna verksamheten i kommunen
det senast slutrapporterade verksamhetsåret.
Verksamhetens volym ska beräknas på samma sätt som Folkbildningsrådet
gör.
Kulturförvaltningen föreslår att fortsättningsvis ska bidragsbeloppen för de
olika studieförbunden för det kommande budgetåret fastställas och meddelas
studieförbunden under december månad året före.
Samma rutiner för utbetalning av bidraget som tillämpas i dagsläget föreslås
gälla även framöver.

25 september 2012
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Forts § 55 Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att i dialog med
studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala
bidragen”
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att förändra regelverket för utbetalningen av bidrag till studieförbunden
enligt i utredningen föreslagen modell samt att även tillmötesgå övriga
önskemål som framkommit i dialog med studieförbunden gällande
regelbunden samverkan.
2. att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
1.att förändra regelverket för utbetalningen av bidrag till studieförbunden enligt
i utredningen föreslagen modell samt att även tillmötesgå övriga önskemål
som framkommit i dialog med studieförbunden gällande regelbunden
samverkan.
2. att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige
_________

25 september 2012

§ 56
Redovisning av delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nya vägnamn i Kristianopel
Redovisningen lägges till handlingarna
__________
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§ 57
Redovisning av anmälningsärenden
 KF 120619 § 105 Tillskapande av beredskapsarbeten.


KF 120619 § 101 Förslag till nytt personalpolitiskt program för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter.



KF 120619 § 99 Ekonomiuppföljning per den 30 april 2012 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter



KF 120619 § 100 Budget 2013 och planer 2014-2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet.



KF 120619 § 98 Förslag om att ersätta delårsrapport april med
sedvanlig ekonomiuppföljning.



KF 120619 § 94 E-utvecklingsplan för Karlskrona kommun.



KF 120619 § 93 Förslag till förändrad rutin vid anställningsprövning.



KF 120619 § 90 Kommunala val



KF 120619 § 79 Redovisning av uppdrag att hitta rationaliseringar,
effektiviseringar och åtgärder motsvarande 50 Mkr.



KF 120619 § 76 Årsredovisning för år 2011 Karlskrona kommun



KF 120524 § 78 Resultatreglering bokslut 2011 samt överföring av
kvarvarande investeringsmedel.



KF 120524 § 77 Revisionsberättelse år 2011 och beslut om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ.



KF 120524 § 86 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 april 2012.



Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120416



Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120521



Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 120618

Redovisningen lägges till handlingarna
__________

25 september 2012
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§ 58
Informationsärenden
Information om kommunfullmäktiges uppdrag ”att ta fram bidragsnormer för
stöd till barn och unga inom föreningslivet”
Kulturchefen och Katarina Möller, kulturförvaltningen, redogör för hur
uppdraget tolkas, tidplan för arbetet och hur man ska gå tillväga.
Förslag till beslut kommer att vara färdigt till kulturnämndens sammanträde i
november.
De föreningar som faller inom kulturnämndens verksamhet är arrangerande
föreningar. Utövande föreningar faller inom ramen för idrott- och
fritidsnämndens verksamhet.
Det har hållits en träff med föreningsföreträdare där föreningarna uppmanats
att tänka till och lämna förslag till hur engagemanget för barn och unga inom
föreningslivet kan öka.
Föreningarna är kallade till en ny träff den 26 september 2012.
Ordföranden tackar för informationen.
Information angående renovering av Lars-Petterstugan i Wämöparken
Kulturchefen informerar om det kommit till en överenskommelse om hur den
brandhärjade Lars-Pettersstugans återställande ska finansieras.
Det har bildats en arbetsgrupp där kulturförvaltningen ingår.
Kulturförvaltningen har gjort en överenskommelse med försäkringsbolaget
finansieringen av återuppbyggandet.
Arbetet kommer inte att belasta kulturnämndens budget.
Arbetet planeras att starta i mars-april 2013 och förhoppningen är att den ska
kunna återinvigas vid trädgårdsmässan i maj 2013.
Information angående dansföreningen Spider
Christina Vermandis, dansföreningen Spider, informerar om föreningens
verksamhet.
Det började 2001 som ett projekt med pengar från Karlskrona kommun,
Statens kulturråd m.fl. Projektets syfte var att barn och ungdomar i Karlskrona
kommun skulle få större möjlighet att utöva sitt musik- och dansintresse,
påverka och bli synliga i stadens kulturliv, motverka främlingsfientlighet, rasism
och diskriminering, utveckla nätverk med andra kulturföreningar.
Medlemsantalet har ökat från att 2001 varit 52 st. till att 2012 vara 480
personer, med 100 i kö.
Föreningens verksamhet omfattar olika sorters dans, instrumentundervisning,
sång, teater, film, samverkan med andra föreningar.
I fokus står hela tiden det sociala mötet

25 september 2012
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Forts § 58 Informationsärenden
En egen lokal som är ett viktigt önskemål för att kunna erbjuda Karlskronas
barn och unga en meningsfull fritid.
__________

25 september 2012
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§ 58
Övrigt
Birgitta Möller (S) påminner om den inbjudan som gått ut om ett stormöte om
kultur den 16 november.
Kulturnämnden enas om att skicka 2 företrädare. Femklövern utser 1 och S+V
utser 1 representant. Grupperna meddelar sekreteraren om namnen och utser
dessutom ersättare som kam delta i händelse av förhinder
Anders Persson (S) ställer fråga angående väderkvarnen i Wämöparken
Kulturchefen återkommer med information.
Kulturchefen rapporterar om sommarens evenemang. Dessa har varit många
och välbesökta. En del har haft oturen med dåligt väder, men överlag har det
varit en lyckosam sommar.
Besökscentrum för världsarvet har slagit publikrekord. Strax under 20 000
personer har besökt kyrkan. Temat barn och familj har visat sig vara ett
mycket omtyckt koncept som har utvecklingspotential. Kyrkans företrädare är
också mycket nöjda med sommaren.
Kulturchefen informerar om att vecka 49 kommer att vara en vecka då
Kulturskolan kommer att ha höstens konserter samlade. Även andra
arrangörer kommer att förlägga evenemang till den veckan. Ett nätverk är
bildat för samordning av veckan. En logotype/affisch är framtagen, ”Karlskrona
älskar/hjärta kultur”, som kan användas av arrangörerna.
Ordföranden lämnar rapport från invigningen av Wittusplatsen. Det blev en
uppskattad tillställning med vackert väder, stor publik och en uppskattad tablå
om hur Wittus Andersson fick lämna ifrån sig Trossö till Karl XI.
Invigningen innehöll även avtäckningen av ett konstverk till Wittus Anderssons
minne, en hatt i brons av Anna Jarnestad.
Eva Runesson (C) lämnar rapport från Sälleryd/Skrävles sommarteater. Det
var som vanligt mycket lyckat.
Birgitta Möller (S) lämnar rapport från årets sommarteater i Karlskrona. Det var
en verkligt proffsig föreställning.
Eva Runesson (C) ställer fråga om arvode utgår för deltagande i konferens
utan att beslut tagits i nämnden.
Kulturnämnden enas om att, i de fall då det inte hinner komma något
nämndssammanträde i tid, ska kontakt tas med ordföranden för beslut.
__________

20 november 2012

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 november 2012

§ 59
§ 60

Personal och arbetsmiljöfrågor
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 med personaluppföljning per den30
september 2012

§ 61

Internbudget 2013

§ 62

Sammanträdesplan 2013

§ 63

Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att ta fram bidragsnormer för
stöd till barn och unga inom föreningslivet”. UTGÅR.

§ 64

Ansökan om status som ideell kulturförening, Lyckå kammarmusik festivals
vänner. UTGÅR.

§ 65

Delegeringsärenden

§ 66

Anmälningsärenden

§ 67

Informationsärenden

§ 68

Övrigt

20 november 2012

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek
Tisdagen den 20 november 2012, klockan 13.30–15.30
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)
Ann-Mari Sternulf (S)
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)
Övriga närvarande
Ersättare

José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)
Maria Heller (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Lena Johansson, världsarvskoordinator § 67 kl. 15.00–15.20

Fackligt företräde
Torsten Samzelius, DIK § 52
Katarian Möller, Vision § 52
Sekreterare

Lisbeth Johansson

kl. 13.40–13.50
kl. 13.30–13.50

2

20 november 2012

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Magnus Pagels (S)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
tisdag den 27 november 2012.

Justerade paragrafer §§ 59-68

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Magnus Pagels

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 28 november 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

20 november 2012

§ 59
Personal och arbetsmiljöfrågor
DIK informerar om att
 Större delen av bibliotekets publika datorer nu fungerar.
 Skyddsronder genomförts på Stadsbiblioteket och en del filialer.
 Rekrytering av två bibliotekarier pågår.
Ordföranden tackar för informationen
__________

4

20 november 2012

Kommunledningsförvaltningen
Revisorerna
Akten

5

KN.2012.35.041

§ 60
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för budgetuppföljningen
Kulturnämndens nettoanslag för 2012 uppgår till 51,7 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-10-31 uppgår till 42,4 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 43,0 Mkr. Alltså + 0,6 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista oktober, sedan hänsyn tagits till reserven.
Prognostiserat utfall per 2012-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2012-10-31 uppgår till 42,4 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 43,0 Mkr. Alltså + 0,6 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista oktober sedan hänsyn tagits till reserven.

Budget
Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensa
mt
IT-kostnader
Världsarv
Reserv
Summa

-558
-4 211
-21 120
-10 167
-3 844
-9 630
-482
-1 012
-705
-51 729

Periodbu
dget
-413
-3 444
-17 303
-8 796
-3 272
-7 641
-434
-1 007
-705
-43 015

Utfall
-384
-3 718
-17 108
-8 364
-3 096
-8 032

Avvikels
e
+29
-273
+195
+432
+176
-391

-492
-1 231
0
-42 425

-58
-225
705
+590

20 november 2012

6

Forts § 49 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012
Prognos
Prognostiserat utfall per 2012-10-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Årsbudget Förbrukat
Prognos
januari –
helår
oktober
Biblioteken
650 000
353 195
631 000
Kulturskolan
60 000
51 920
52 000
Konsthallen
30 000
51 520
52 000
Kulturlokaler
60 000
65 379
65 000
Summa investeringsanslag
800 000
522 014
800 000
Personaluppföljning
Personaluppföljningen för tiden 1/12 2011 till och med 30/9 2012 redovisas i en
särskild skrivelse.
Uppföljningen visar på fortsatt goda siffror i jämförelse med Karlskrona kommun i
helhet. I de fall sjuktalen har ökat, beror detta på att det är någon enstaka anställd
som får stort genomslag i statistiken på grund av att det är en relativt liten
förvaltning.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen.
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att godkänna budgetuppföljning per den 31 oktober 2012 och personaluppföljning
per den 30 september 2012
__________

20 november 2012

Kommunfullmäktige
Akten

KN.2012.132.041

§ 54
Internbudget 2013
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för förslaget till
internbudget 2013
Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för år 2013, vilket
överlämnas till kulturnämnden för beslut. Förslaget är upprättat enligt de direktiv
som gäller för upprättande av internbudgetdokument i Karlskrona kommun.
Kulturnämndens budgetram för år 2013 uppgår till 51,0 Mkr
Förvaltningens förslag bygger på nedanstående underlag:






Kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni 2012 med tillhörande
budgetskrivelse från femklövern
Politiskt måldokument för kulturnämnden
Anvisningar för internbudget från Kommunledningsförvaltningen
Verksamheternas verksamhetsplaner för år 2013
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att anta bifogat förslag till internbudget för år 2013
Det råder ovisshet om förutsättningarna för vissa poster i budgeten varför
ordföranden föreslår att, så fort detta är klarlagt, kommer ett nytt förslag till
internbudget att skickas ut till nämndens ledamöter.
Beslut om internbudget 2013 tas på kulturnämndens sammanträde den 18
december 2012
__________

7

20 november 2012

Kommunledningsförvaltningen
KN
Akten

KN.2012.134.006

§ 62
Sammanträdesplan 2013

Kulturförvaltningen har gjort ett förslag som läggs fram för kulturnämnden för
beslut.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden
när planen tagits fram.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att anta föreslagen sammanträdesplan för 2013

Kulturnämnden beslutar
att fastslå föreslagen sammanträdesplan för 2013
__________

8

20 november 2012

§ 63
Beslut angående kommunfullmäktiges uppdrag ”att i dialog med
studieförbunden ta fram ett nytt regelverk för fördelning av de kommunala
bidragen”
Ärendet utgår på grund av att kulturnämndens arbetsutskott den 13 november
återremitterade ärendet för ändringar och omformuleringar.
_____________

9

20 november 2012

§ 64.
Ansökan o status som ideell kulturförening, Lyckå Kammarmusik Festivals
vänner.
Ärendet utgår på grund av att föreningen 2007 beviljades status som ideell
kulturförening.
__________

10

20 november 2012

§ 65
Redovisning av delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Fågelmara
 Byte av adressnamn Stora Hammar
Redovisningen lägges till handlingarna
__________

11

20 november 2012

§ 66
Redovisning av 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
Redovisningen lägges till handlingarna
__________

12

20 november 2012

13

§ 67
Informationsärenden
Vecka 49, kulturvecka
Kulturchefen informerar om att vecka 49 kommer att bli en, förhoppningsvis,
återkommande kulturvecka.
Med Kulturskolan som nav har man samordnat evenemang som ändå skulle ha
genomförts i anslutning till vecka 49.
Engagemanget och entusiasmen är stor på Kulturskolan och hos de andra
aktörerna.
Världsarvsarbetet sommaren 2012
Världsarvskoordinatorn rapporterar om världsarvsarbetet 2012. Information lämnas
om bl. a
 Besökscentrum har haft nästan 20 000 besökare. Satsningen på målgruppen
barn/unga/familjer visade sig vara ett mycket lyckat koncept. Man kan se att
tiden man stannar kvar i Besökscentrum har ökat. I genomsnitt stannar man
30 min.
Bemanningen har fungerat bra den här sommaren. Man har fått mycket
positiv respons från besökare. Både gällande gestaltning och gällande
guidning.
Den provisoriska rampen utanför kyrkan har tagits bort. Man har, efter
arkeologisk undersökning, startat arbetet med byggandet av en permanent
lösning för tillgänglighet för rörelsehindrade. Denna beräknas vara klar våren
2013.
 Pågående arbete med Världsarvsrådet. Periodic reporting
 Sail 2012. Koncept som kan återanvändas och som knyter an till
Besökscentrum, lärarhandledning och mobilapp.
 Världsarvsdagen uppmärksammad den 24 oktober i Besökscentrum.
 Under kulturveckan- vecka 49- släpps mobilappen ”Kingen was here”
Ordföranden tackar för informationen
__________

20 november 2012
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§ 68
Övrigt
Precidieträff
Kulturchefen informerar om att hon har erbjudit sig att anordna en träff för
kulturnämndernas precidier och förvaltningschefer i 3KHV-kommunerna hösten
2013.
Kulturstipendier och kulturpris
Kulturpriset delas ut i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 13
december.
Kulturstipendierna delas ut efter kulturnämndens sammanträde den 18 december.
Kulturnämndens julavslutning
Kulturnämndens julavslutning sker på kvällen den 18 december.
Inbjudan kommer att skickas ut.
Stormöte -Kultur
Ann-Mari Sternulf (S) och Eva Runesson (C) rapporterar från den mycket givande
konferensen ”Stormöte -Kultur” i Karlshamn. En intressant dag omkring samverkan
för att ta tillvara kulturlivet i Blekinge.
Dagen gav inspiration och nya infallsvinklar samt möjlighet att träffa andra inom
kulturområdet i Blekinge.
__________

18 december 2012

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 18 december 2012

§ 69

Budgetrapport per den 30 november 2012

§ 70

Internbudget 2013

§ 71

Intern kontrollplan 2013

§ 72

Rapport filialutredningen

§ 73

Ansökan om status som ideell kulturförening, Music MastersKarlskrona kammarmusikförening

§ 74

Delegeringsärenden

§ 75

Anmälningsärenden

§ 76

Informationsärenden

§ 77

Övrigt

1

18 december 2012

2

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek
Tisdagen den 18 december 2012, klockan 14.30–16.00
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Olsson (M)
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

Daniel Risberg (S)
Dan Lundkvist (S)
Maria Heller (S)

Tjänstemän

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

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Tom Olsson (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredag den 21 december 2012.

Justerade paragrafer §§ 69-77

18 december 2012

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Tom Olsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 21 december 2012
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

18 december 2012

Akten

KN.2012.35.041

§ 69
Budgetrapport per den 30 november 2012
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för det
ekonomiska dagsläget.
Den 30 november är det inget som tyder på att kulturnämnden inte
skulle kunna bedriva sin verksamhet inom beviljad ram.
Prognosen är ett 0- resultat vid årets slut.
Controllern påpekar att IT- kostnaderna fortfarande är ett orosmoment
som finns anledning att vara observant på. Detta är kostnader som
kulturnämnden inte själv kan påverka.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att godkänna budgetrapporten
Kulturnämnden beslutar
att godkänna budgetrapporten per den 30 november 2012
__________

4

18 december 2012

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

KN.2012.132.041

§ 70
Internbudget 2013
Kulturchefen och kulturförvaltningens controller redogör för förslaget till
internbudget 2013
Kulturförvaltningen har upprättat ett förslag till internbudget för år 2013,
vilket överlämnas till kulturnämnden för beslut. Förslaget är upprättat enligt
de direktiv som gäller för upprättande av internbudgetdokument i
Karlskrona kommun.
Förvaltningens förslag bygger på nedanstående underlag:






Kommunfullmäktiges budgetbeslut den 19 juni 2012 med tillhörande
budgetskrivelse från femklövern
Politiskt måldokument för kulturnämnden
Anvisningar för internbudget från Kommunledningsförvaltningen
Verksamheternas verksamhetsplaner för år 2013
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2012

Kulturnämndens budgetram för år 2013 uppgår till 50 978 000 kronor
Kulturnämndens budgetram har minskats med 718 000 kr i förhållande till
föregående år, enligt beslut i Kommunfullmäktige. Förslaget innebär ett
utökat anslag till ”Öppna sinnet” med 200 tkr, en särskild pott som
kulturföreningarna kan ansöka medel ur för arrangemang för barn och
ungdom på 50 tkr samt en utökning av anslaget till kulturskolan med 200
tkr. Vidare har anslaget för IT-kostnader räknats upp med anledning av
ökade kostnader på grund av migrering till Windows 7 och Office 2010. I
övrigt är budgeten upplagd utifrån de mål och inriktningar som nämnden
antagit.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att anta förslag till internbudget för år 2013
Kulturnämnden beslutar
att bifalla kulturförvaltningens förslag till internbudget 2013
__________

5

18 december 2012

Kommunledningsförvaltningen
KN
Akten

KN.2012.134.006

§ 71
Intern Kontrollplan 2013
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:



Kontrollmoment
Verksamhetsplaner
Attestreglemente:
Ev. avvikelser
Rutiner för
hantering av
synpunkter och
klagomål från
allmänheten

ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Frekvens
1 gång

Kontrollansvarig
Respektive
verksamhetschef
Månadsvis
Ekonom
5 fakturor
1 gång
Sekreterare

Rapporttid
30 januari
1
december
1
december

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att anta föreslagen intern kontrollplan för år 2013
Kulturnämnden beslutar
att anta föreslagen intern kontrollplan för år 2013
__________

Rapport till
Förvaltningschef/
Kulturnämnd
Förvaltningschef
Förvaltningschef

6

18 december 2012

7

§ 72
Rapport filialutredningen
Tom Olsson (M), i egenskap av sammankallande i filialutredningsgruppen,
redogör för arbetet som arbetsgruppen har genomfört.
Under våren 2012 har politiker från kulturnämnden haft i uppdrag att än en
gång se över biblioteksfilialerna i Karlskrona kommun. Utredningen
konstaterar, ännu en gång, avsaknaden av samarbetsavtal mellan KN och
BUN kring de filialer, som är integrerade med skolan. Ett grundläggande
utredning måste, en gång för alla, göras för att tydliggöra relationen mellan
nämnderna vad gäller ekonomi, personal, avtal och ansvar i
biblioteksfrågan. Detta måste göras oberoende av vilket av utredningens
förslag man väljer.
I rapporten ges fyra olika förslag hur medieförsörjningen på landsbygden
kan utformas. Förslagen har karaktär av principiella vägval; detaljutformning
och ekonomi är frågor som får analyseras i ett senare skede.
Förslag 1 innebär att de sex minsta filialerna ersätts med en bokbuss.
Nettokostnad för nämnden är 466 000 kronor. Timantalet för öppethållande
minskar med hälften.
Förslag 2 innebär att samtliga tio filialer ersätts med två bokbussar.
Nettobesparingen för nämnden är närmare 3 MKR. Timantalet för
öppethållande minskar med 2/3.
Förslag 3 innebär att samarbetet fortlöper som nu, men under nya avtal
och en översyn av renoveringsbehov i lokalerna samt andra
arbetsmiljöaspekter.
Förslag 4 innebär att KN och BUN tillsammans finner nya
utvecklingsmöjligheter och ett fördjupat samarbete kring Karlskrona
kommuns biblioteksverksamhet för att erbjuda en god kvalité till låntagarna.
Grundskolebiblioteken och folkbiblioteken i kommunen blir föremål för ett
utvecklingsprojekt på samma sätt som i Karlskronas jämförelsekommuner.
Tom Olsson riktar ett tack till arbetsgruppens sekreterare, Karin Sågerås,
för gott samarbete.
Ordföranden tackar Tom Olsson (M) och övriga i arbetsgruppen för gott
utfört arbete.
Informationen läggs till dagens protokoll
_____________

18 december 2012
Music Masters

KN.2012.126.805

Akten

§ 73
Ansökan om status som ideell kulturförening, Music MastersKarlskrona Kammarmusikförening
Föreningen har som ambition att berika musikutbudet med tonvikt på
klassisk musik genom konserter, musikaftnar m.m.
Man avser att fokusera på ungdomar och personer med främmande
kulturell bakgrund samt uppmuntra begåvade talanger vid någon av
musikskolorna.
Kulturnämnden beslutar
att bifalla Music Masters ansökan och bevilja dem status som ideell
kulturförening
__________

8

18 december 2012

§ 74
Redovisning av delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Sälleryd
 Arbets- och utbildningsstipendier 2012
 Kulturpris 2012
Redovisningen läggs till handlingarna
__________

9

18 december 2012
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§ 75
Redovisning av anmälningsärenden
 KF 121018 § 146 Sammanträdesplan år 2013 för
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott
 KF 121018 § 148 Delårsrapport per den 31 augusti 2012 för hela
Karlskrona kommuns samlade verksamhet
 KF 121018 § 149 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2012
 KF 120920 § 137 Svar på medborgarförslag om vattenorgel
Redovisningen läggs till handlingarna
__________

18 december 2012
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§ 76
Informationsärenden
Rapport Kulturskolan
Kulturskolechefen redogör för hur arbetet med att bereda så många barn
och ungdomar som möjligt undervisning på Kulturskolan.
I januari 2011 var kön till Kulturskolan ca 700 barn och ungdomar. En
utredning gjordes under vintern 2010/11 och den presenterades för
kulturnämnden våren 2011. Antalet elever som antogs till Kulturskolan
ökats kön var fortfarande 540 elever i november 2011.
Kulturnämnden beslöt att tillföra ett ekonomiskt utrymme för att minska kön.
Utöver det beslöt kommunfullmäktige, i enlighet med nämndens yttrande,
att
Kulturskolans köer skulle minska årligen, för att under planperioden 2012 –
2014 ha minimerats.
Kulturskolan skulle utöka sin verksamhet med minst 100 platser under
mandatperioden.
Elevtätheten per lärare skulle minska.
Kulturskolan skulle fortsätta bedriva verksamhet i hela kommunen.
Följande har gjorts på Kulturskolan sedan förslagen till åtgärder lades fram
och beslutades om:
 Inventering av hur kön ser ut. Hur länge har man väntat, är man
fortfarande intresserad etc. Nytt ansökningsförfarande införs. Man
måste aktivt ansöka om plats varje år. Man kvarstår inte automatiskt i
kön till nästkommande år. Detta resulterade i en minskning av kön
med ca 100 elever.


Tre lärare (en heltid, två deltider) samt en producent (halvtid) har
engagerats i verksamheten. Detta har resulterat i en minskning av
kön med ytterligare ca 120 elever.
Fortsatt idogt arbete med att minska köerna och samtidigt behålla en
mycket hög kvalitet och nöjsamhet avseende undervisningen har per
november 2012 givet följande resultat:


Antal elevaktiviteter: ca 1300. Antalet stora offentliga arrangemang
har ökat
 Elevtäthet/lärare: ca 72
 Kö: 223
Nöjdhetsgraden hos lärarna, och därmed hos eleverna, har ökat påtagligt.

18 december 2012
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Forts § 76 Informationsärenden
Genom en aktiv dialog med barn, ungdomar och föräldrar, samt en ständig
avläsning av omvärldens förändring, ska Kulturskolan vara en inspirerande
och professionell mötesplats för kommunens samtliga innevånare.
Ordföranden uttrycker sin glädje över det utmärkta resultatet och riktar, på
kulturnämndens vägnar, ett stort tack till Kulturskolans chef och övrig
personal för ett idogt och engagerat arbete.

Rapport om offentlig konst
Kulturchefen visar på olika former av offentlig konst. Olika tidsepoker har
olika uttryck i den offentliga miljön.
Då externa aktörer bidrar till utsmyckning är det mycket svårt att ha någon
påverkan på val av konstverk eller kostnader. Då kommunen själv driver
projekten t.ex. skolverksamheter, särskilda boenden osv, blir
kulturförvaltningen inblandad.
Kulturchefen redogör för vilka konstverk som har skapats under året.
Ordföranden tackar för informationerna
__________

18 december 2012
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§ 77
Övrigt
Ordföranden tackar kulturnämndens ledamöter och kulturförvaltningens
personal för gott samarbete under det gångna året samt önskar alla en God
Jul och ett Gott Nytt År.
Birgitta Möller (S) önskar, på kulturnämndens vägnar, ordföranden en God
Jul och ett Gott nytt år.
__________

30 januari 2013

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 30 januari 2013

§1

Nya vägnamn på Sturkö

§2

Val av arbetsgrupp för Öppna Sinnet 2013

§3

Yttrande över remiss angående bidrag till försvarshistorisk verksamhet

§4

Yttrande över medborgarförslag angående namngivning av den öppna
platsen i hörnet av Ronnebygatan/Borgmästaregatan till Rådmansplan

§5

Anmälningsärenden

§6

Informationsärenden

§7

Övrigt

1

30 januari 2013

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

2

30 januari 2013

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

3

30 januari 2013

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
__________

4

30 januari 2013
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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

6

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

30 januari 2013
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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
__________

30 januari 2013
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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.
___________

30 januari 2013
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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

1

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

2

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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26 februari 2013

§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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26 februari 2013
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

5

26 februari 2013

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

Kulturdepartementet
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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§ 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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§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
__________
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§ 14
Anmälningsärenden


KS 130108 § 10 Anvisningar för uppföljning 2013

Redovisningen läggs till dagens protokoll
__________
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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
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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
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Övrigt
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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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§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
__________
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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
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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
___________
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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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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
__________

6

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

9

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

3

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

2

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

5

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

6

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
___________
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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
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§ 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
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§ 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

6

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

8

§ 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
___________

9

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

11

§ 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

§ 66

Internbudget 2014

§ 67

Intern kontrollplan 2014

§ 68

Handlingsplan social mångfald

§ 69

Delegeringsärenden

§ 70

Anmälningsärenden

§ 71

Informationsärenden

§ 72

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

3

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.

4

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
__________

5

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
__________

7

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
___________

8

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
__________

9

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
__________

10

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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28 januari 2014
Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 januari 2014

§1

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§2

Ansökan om status som ideell kulturförening, tango Blekinge

§3

Kulturförvaltningens mångfaldsplan

§4

Presentation av kulturförvaltningens verksamhetsplaner 2014

§5

Delegeringsärenden

§6

Anmälningsärenden

§7

Informationsärenden

§8

Övrigt

1

28 januari 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 17 december 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)
Ann-Mari Sternulf (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

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

José Espinoza (MP)
Martin Henriksson (SD)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef
Lenny Mostberg, tf. kulturskolechef
Per Gunnar Olsson, Ansvarig kulturlokaler
Lena Johansson, världsarvssamordnare
Karin Sågerås, utvecklingsledare

Fackliga
repr.

Torsten Samzelius, DIK
Katarina Möller, Vision

Sekreterare

Lisbeth Johansson

2

28 januari 2014

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 1-8

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Lundh

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

3

28 januari 2014

§ 1.
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om att
 den pågående organisationsöversynen avseende politisk och
förvaltningsindelning är en av de mest spännande händelserna
under året
 en bibliotekarie som arbetat länge i förvaltningen har gått i
pension. Rekrytering av ersättare pågår
Vision informerar om
 upphandling av hjärtstartare, till Stadsbiblioteket, Konserthuset
och Konsthallen, har påbörjats.

Ordförnaden tackar för informationen
__________

4

28 januari 2014

Tango Blekinge
Akten

5

KN.2014.1.805

§ 2.
Ansökan om status som ideell kulturförening, Tango Blekinge
Kulturchefen redogör för ärendet.
Föreningen Tango Blekinge ansöker om status som ideell kulturförening.
Föreningens mål är att på olika sätt sprida glädje och kunskap om
argentinsk tango. Detta sker genom kurser, workshops, konserter och
danstillställningar (milongor).
Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening
__________

28 januari 2014

6

§3
Kulturförvaltningens mångfaldsplan
Kulturchefen redogör för ärendet.
Varje nämnd och styrelse ska, i enlighet med av Kommunfullmäktige
fastställd plan för social mångfald, ta fram en handlingsplan för
mångfaldsarbete.
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till handlingsplan för åren 20142015.
Arbetet ska utgå från ett normkritiskt perspektiv
Under 2014 kommer kulturförvaltningen att arbeta med ”Mångfald” som
ett övergripande tema i all verksamhet. På olika sätt kommer arbetet med
att synliggöra och ifrågasätta normer stimulera till en dialog kring
mångfald, och också identifiera styrkor och svagheter inom våra olika
ansvarsområden
Gemensamt för alla är att se över ett antal tjänster, processer och andra
mätbara saker, som utförs för att synliggöra möjligheterna till utveckling,
och eventuella förbättringar, utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Kulturnämnden diskuterar förslaget till mångfaldsplan och beslutar om
smärre redaktionella ändringar.
Kulturnämnden beslutar
att efter redaktionella ändringar anta föreslagen mångfaldspan för
kulturförvaltningen 2013-2014
__________

28 januari 2014

§ 4.
Presentation av kulturförvaltningens verksamhetsplaner 2014
Kulturchefen och respektive enhetsansvarig redogör för planerad
verksamhet 2014
Information lämnas om
 Personal- årets händelser inom ramen för samverkansformerna


Biblioteken- Muminvecka, läskampanj, filialuppgradering, ny
teknik, mycket barn- och ungdomsaktiviteter



Övergripande- Nationaldagsfirande, Utveckling av Wämöparken,
Kulturvecka, BOK 14,



Världsarvet- utvecklingsprojekt, kompetensutveckling och
kvalitetssäkring, Besökscentrum,



Konsthallen- utställningar i Salongen, Langemarks balkong



Kulturlokaler- verksamhetsmål, utveckling



Kulturskolan- Utveckling, evenemang, projekt

Ordföranden tackar för informationen
__________

7

28 januari 2014

§ 5.
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nya vägnamn på Trummenäs
 Nytt vägnamn i Nättraby
 Kulturförvaltningens/nämndens attestlista 2014
Redovisningen läggs till handlingarna
__________

8

28 januari 2014

9

§ 6.
Anmälningsärenden








KF 131120-21 § 141 Revidering av finanspolicy samt
finansiella riktlinjer Karlskrona kommun
KF 131120-21 § 143 Resepolicy för Karlskrona kommun
KF 131120-21 § 1448 Miljöbokslut 2012
KF 131120-21 § 145 Budget 2014 och planer 2015-2016 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet
KF 131212 § 159 Uppföljningsrapport per den 31 oktober
2013 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
KF 131212 § 158 Uppräkning av politiska förteroendemäns
arvoden m.m. för år 2014
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 121209

Ordföranden tackar för informationen.
___________

28 januari 2014
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§ 7.
Informationsärenden
Information om avtal skolbibliotek och andra uppdrag.
Kulturchefen informerar om återstående uppdrag från
Kommunfullmäktige
 att tillsammans med barn-och ungdomsnämnden, träffa
samarbetsavtal gällande skol- och filialbibliotek.
Kulturförvaltningen har lämnat förslag till barn- och
ungdomsförvaltningen som ska återkomma i ärendet.
 att utveckla biblioteksfilialerna. Förslag om lösning för
Torhamn somt försök med ”mer-öppet” bibliotek kommer att
presenteras nämnden under våren.
Lead Partner i Art Line- projektet
Kulturchefen lämnar en första kort information om att Art Lineprojektet kommer att avslutas under våren och eftersom det har
blivit ett mycket framgångsrikt projekt finns det önskemål från
deltagare att på något sätt få en fortsättning. Karlskrona kommun
har blivit tillfrågade om att gå in som Lead Partner i detta om det
blir verklighet.
Kulturnämnden kommer att hållas kontinuerligt informerad om hur
utvecklingen blir.
Ansökan om medel för världsarvsprojekt
Informationen flyttas till kulturnämndens sammanträde den 25
februari
Ordföranden tackar för informationen
__________

28 januari 2014
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§ 8.
Övrigt
Kulturchefen redogör för fördelningen av Öppna Sinnet- pengarna
samt kriterierna för bidragen.
Ordföranden tackar för uppvaktning i samband med 50- årsdagen.
Sophia Ahlin (M) tackar för uppvaktning i samband med 30årsdagen.
Utvecklingsledaren meddelar att det kommer att göras ett
studiebesök i Kävlinge kommun där man har haft ”meröppet”
bibliotek en längre tid. Det finns två platser till förfogande för
kulturnämnden. Utvecklingsledaren meddelas om vem som
kommer att följa med.
__________

25 februari 2014

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 25 februari 2014

§9

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 10

Bokslut 2013

§ 11

Kulturförvaltningens handlingsplan enl. ungdomspolitiska programmet

§ 12

Yttrande över medborgarförslag angående att högtidlighålla minnet av
John Lind

§ 13

Ansökan om status som ideell kulturförening, Karlskrona
Riksteaterförening

§ 14

Delegeringsärenden

§ 15

Anmälningsärenden

§ 16

Informationsärenden

§ 17

Övrigt

25 februari 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 25 februari 2014, kl. 13.30-15.30
Beslutande
Ledamöter

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

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

Daniel Risberg (S)
Dan Lundqvist (S)
Maja Heller (S)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva- Britt Norrman, personalspecialist
Lena Johansson, världsarvssamordnare
Anders Söderberg, SHBF
§ 16 kl. 14.30-15.00
Carl.Axel Ottosson, UiK
§ 16 kl. 14.30-15.00

Fackliga
repr.

Torsten Samzelius, DIK
Katarina Möller, Vision

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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25 februari 2014

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Hansson (V)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 9-17

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 mars 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

25 februari 2014

§ 9.
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om att
Det finns 2 aktuella pensionsavgångar bland bibliotekarierna.
Ordföranaden tackar för informationen
__________
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25 februari 2014

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

KN.2012.132.041

§ 10
Bokslut 2013
Kulturförvaltningens controller, tillsammans med kulturchefen redogör
för förslag till kulturnämndens årsredovisning 2013.
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 2013 visar ett
underskott på 12 000 kronor, alltså 0.
 Uppföljning av intern kontrollplan. Samtliga kontrollmoment är
utförda och förslag till förändringar är framtagna
 Personalbokslutet 2013
Förslaget diskuteras och förtydliganden görs av kulturchef och
controller.

Kulturnämnden beslutar efter
1. att godkänna årsredovisning för 2013
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen
__________
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25 februari 2014

Handläggare
Akten

KN.2014.14.862

§ 11
Kulturförvaltningens handlingsplan enl. ungdomspolitiska
programmet
Kulturchefen redogör för ärendet.
Planen är indelad i fokusområden som vart och ett har sin målsättning.
Områdena är
 Samverkan
 Samhällsplanering
 Demokrati och kommunikation
 Hälsa
 Framtid.
Kulturnämnden beslutar
att anta föreslagen handlingsplan enligt ungdomspolitiska programmet
__________

6

25 februari 2014

Kommunfullmäktige
Akten

7

KN.2013.140.869

§ 12
Yttrande över medborgarförslag angående att högtidlighålla minnet
av John Lind
Kulturchefen redogör för ärendet.
Inskickat förslag redogör för artisten John Linds (1877 – 1940) hittills i
stort sett bortglömda plats i den Karlskronitiska historien.
Som damimitatör, dansare, sångare och underhållare rönte han stora
framgångar på den tidens tongivande arenor. Han uppträdde på Moulin
Rouge i Paris, på Broadway i New York och på Pavilionteatern i London,
för en mycket entusiastisk publik. Vid ett tillfälle 1919, uppträdde han i
Karlskrona och icke förvånande lät sig inte hemmapubliken imponeras.
För att markera och visa på att, från och med nu och framåt, Karlskrona
är en kommun där alla ska känna sig välkomna och våga vara öppen
med den man är föreslås att ett minnesmärke som symboliserar detta, i
John Linds namn, upprättas.
Förslaget kan förankras i ett större strategiskt upplägg kring kommunens
arbete med mångfald.
Vidare är det väl i fas med Karlskronas senaste satsning kring att
fokusera på dessa frågor genom att det genomförs en Pride- festival för
första gången år 2014.
Att på nästa års Pride- festival inviga ett minnesmärke över John Lind
vore därför en mycket bra målsättning.
Kulturnämnden föreslår, efter tillstyrkan från arbetsutskottet,
kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget
__________

25 februari 2014

Karlskrona Riksteaterförening
Akten

KN.2014.9.805

§ 13
Ansökan om status som ideell kulturförening, Karlskrona
Riksteaterförening
Karlakrona Riksteaterförening ansöker om status som ideell
kulturförening. Föreningen har funnits sedan 1934 och har 311
medlemmar. Verksamheten består av att anordna scenkonst i
olika genrer.
Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan från
arbetsutskottet
att bifalla ansökan
__________
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25 februari 2014

§ 14
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn på Sturkö
 Nytt kvartersnamn på Hästö
 Kulturföreningens samverkansgrupps protokoll 140120
Redovisningen läggs till handlingarna
__________
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25 februari 2014

10

§ 15
Anmälningsärenden




KS 140108 § 11 Anvisningar för uppföljning 2014
KF 140123 § 12 Förslag till ändrad tidpunkt för fastställande
av budget/plan för år 2015-2017
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 140120

Ordföranden tackar för informationen.
___________

25 februari 2014
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§ 16
Informationsärenden
Ansökan om medel för världsarvsprojekt
Världsarvssamordnaren, Carl-Axel Ottosson från Utveckling i
Karlskrona och Anders Söderberg från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om projektet
”Utvecklingsplan Örlogsstaden Carlskrona”.
Projektet pågår 20131108-20140930.
Karlskrona kommun har fått medel från Länsstyrelsen för att göra
en förstudie.
Förstudiens syfte är att via dialog med intressenter skapa samsyn
hur Örlogsstaden Karlskrona skall utvecklas för att ge besökare en
optimal upplevelse. Via dialog med intressenter/aktörer kommer
en utvecklingsplan för de båda fokusområdena som faller under
Karlskrona kommuns ansvar att tas fram vilket ger en ökad
samverkan. Kommunens fokusområden:


Publikarbete och kommunikation



Bildning och delaktighet.

En utvecklingsplan för fokusområdena kommer att tas fram. I
denna kommer både handlingsplaner med tydliga resultat- och
effektmål för olika utvecklingsområden, prioriterade aktiviteter och
en marknadsstrategi ingå. Utvecklingsplanen kommer att bli ett
viktigt samverkansdokument.
Projektets målgrupper är kommunens näringsliv, invånare och
besökare i Örlogsstaden Karlskrona samt Intressenterna/aktörerna
i världsarvet.
Information lämnas om bl.a.
 Projektets aktiviteter
 Exempel på intressenter
 Kunskapsinhämtning
 Nya objekt att utveckla
 Marknadsstrategi
 Besökscentrum i framtiden
Ordföranden tackar för informationen
__________

25 februari 2014

§ 16.
Övrigt
Kulturchefen påminner om inbjudan från Region Blekinge till
workshops om Blekinges nya kulturplan den 3 april kl. 17.3020.30 i Konsthallen. Anmälan ska göras senast en vecka innan.
En bok över konstprojektet Art Line delas ut till kulturnämndens
ledamöter.
__________
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 25 februari 2014

§ 18

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 19

Budgetuppföljning per den 28 februari med personaluppföljning per den
31 januari

§ 20

Information och beslut om äskande av medel till Sunnateatern

§ 21

Information och beslut om äskande av medel till uppgradering av
biblioteksfilialer

§ 22

Fråga om båtvraks historiska värde

§ 23

Ansökan om status som ideell kulturförening, Hasslö musikförening

§ 24

Yttrande över medborgarförslag angående ny postort i Fridlevstad

§ 25

Delegeringsärenden

§ 26

Anmälningsärenden

§ 27

Informationsärenden

§ 28

Övrigt

1

25 mars 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 13.30-15.30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande §§ 18-20,22-28
kl. 13.30-15.30
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M), ordförande § 21
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Magnus Pagels (S)
Ulf Hansson (V)

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

Hind Abdul Wahab (S)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, Bibliotekschef
Lenny Mostberg, tf Kulturskolechef
Peter Skogsberg, Sunnateatern
Karina Sågerås, Utvecklingsledare

Fackliga
repr.

Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare

Lisbeth Johansson

§ 20 kl. 13.30-14.15
§ 20 kl. 13.30-14.15
§ 21 kl.
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25 mars 2014

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Ann- Mari Sternulf (S)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 18-28

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson §§ 18-20, 22-28

Ordförande

……………………………………..
Tom Ohlsson § 21

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ann-Mari Sternulf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1
april 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

25 mars 2014

§ 18.
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om
 Personalaktivitet. Tema mångfald
 Tillsättning av tjänst bibliotekarie
 Läsfrämjandevecka, vecka 14
Information om Läsfrämjandeveckan delas ut.
Ordföranaden tackar för informationen
__________
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25 mars 2014

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

5

KN.2013.138.041

§ 19
Budgetuppföljning per den 28 februari med personaluppföljning per
den 31 januari
Kulturnämndens controller redogör för budgetuppföljningen. Kulturnämndens
nettoanslag för 2014 uppgår till 51,8 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-02-28 uppgår till 8,4 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså -0,1 Mkr jämfört
med periodbudget per den siste februari. Prognostiserat utfall per 2014-12-31
innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet
inom givna ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-02-28 uppgår till 8,4 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså -0,1 Mkr jämfört
med periodbudget per den siste februari.

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

Budget
-505
-3 932
-21 100
-10 275
-3 096
-10 525
-707
-1 027
-600
-51 767

Periodbudget
-96
-721
-3 798
-2 504
-575
-357
-118
-178
0
-8 347

Utfall
-95
-630
-3 877
-2 411
-648
-394
-126
-220
0
-8 401

Avvikelse
+1
+91
-79
+93
-73
-37
-8
-42
0
-54

Prognos
Prognostiserat utfall per 2014-02-28 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Övrigt
Uppföljningen behandlas på kulturnämndens sammanträde den 25 mars
och dess för innan på AU den 18 mars.

25 mars 2014
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Forts § 19 Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 med
personaluppföljning per den 31 januari 2014
Investeringsbudget
Årsbudget Förbrukat
Prognos
januari –
helår
februari
Biblioteken
180 000
26 982
180 000
Kulturskolan
50 000
0
50 000
Konsthallen
20 000
0
20 000
Kulturlokaler
50 000
0
50 000
Summa
300 000
20 000
300 000
investeringsanslag
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas under året.
Kulturnämnden kommer att äska medel för utveckling av filialerna i Jämjö
och
Holmsjö i särskild ordning
Kulturnämndens personaluppföljning visar på fortsatt mycket goda nyckeltal
i jämförelse med kommunen i sin helhet.
Där det finns observandum kan man identifiera vad det beror på. Beroende
på att kulturförvaltningen är så liten får varje person stort genomslag i
statistiken.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämndens arbetsutskott
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen
Kulturförvaltningen beslutar efter förslag från arbetsutskottet
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen
__________

25 mars 2014

Kommunstyrelsen
Akten

7

KN.2014.28.862

§ 20
Information och beslut om äskande av medel för Sunnateatern
Peter Skogsberg, och Lenny Mostberg redogör för arbetet med
Sunnateatern.
Sedan 2000 har det framgångsrika projektet Sunnateatern bedrivits som ett
samverkansprojekt mellan Sunnadalskolan, Marinmuseum och
kulturförvaltningen. Detta innebär, mycket kort, att elever under ett helt läsår
arbetar med inhämtning av kunskap inom vitt skilda områden. Resultatet har
blivit kulturprocessat lärande det vill säga skolämnesteori integrerat med
kulturens uttryck och verktyg.
Det tydliga målet är produktionen av en teateruppsättning där ovanstående
delar ingår. Det blir en unik uppsättning årligen, väl förankrad i historia,
präglad av och med respekt för den förutsättning med elevunderlag, resultat
av förarbete etc. som ges.
Projektet har väckt stor positiv uppmärksamhet runt om i landet.
Samstämmigt har man imponerats över de resultat som uppnåtts. En av de
viktigaste och övergripande intentionerna har också varit att skapa en ny
dynamisk plattform för integration. Integration mellan deltagarna, elever och
vuxna, språklig integration och integration till arenor och ämnen som vidgar
perspektivet på Sverige och svenskhet.
Under det avbrott som uppstod under läsåret 2013 – 14 startades en
utredning för att komma fram till en mer hållbar struktur och ett mer
permanent upplägg som inte enbart bygger på eldsjälars engagemang.
Ett politiskt uppdrag formulerades för att komma med ett förslag på detta.
En gemensam vilja finns från samtliga inblandade att projektet ska fortsätta.
För att säkra ett mer hållbart upplägg och också identifiera och beskriva en
möjlig utveckling/ambitionshöjning lämnas nedan förslag till framtida upplägg:
Sunnateatern ska genomföras med Sunnadalskolan som bas. En styrgrupp
skapas som leder och ansvarar för Sunnateatern.
Styrgruppen ska bestå av rektor från Sunnadalskolan, pedagogisk
kompetens från Marinmuseum, regissör, producent samt grundarna av
projektet Peter Skogsberg och Lenny Mostberg. Sammankallande är
kulturchefen. Gruppen ansvarar för budget, eventuella rekryteringar och
övriga beslut kring projektet.
Sunnateatern i nuvarande form har en årlig budget på 750 000 kr. Inom
denna pott ryms, specialkompetens som regi, mask och kostym, musik,
dans, omkostnader för material, med mera. Förslag är att Kulturnämnden

25 mars 2014
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Forts § 20 Information och beslut om äskande av medel för Sunnateatern
tillförs denna pott för vidare hantering i Sunnateaterns styrgrupp. Föredömligt
är om detta regleras via en ramjustering för smidig hantering.
Summan hanteras sedan vidare administrativt utifrån de delar som projektet
årligen kommer bestå av.
Under höstterminen påbörjas arbetet med grunderna för att få underlag till en
teaterföreställning under våren. Den kompetens som krävs för detta
rekryteras i samråd via styrgruppen.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att ställa sig bakom ovanstående förslag till upplägg för Sunnateatern
2. att hos Kommunstyrelsen äska 400 000 kr för år 2014 och 750 000 kr för
år 2015 och framåt för finansiering av Sunnateatern.

Kulturnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
1. att ställa sig bakom föreslaget upplägg och organisation baserat på
utökad ram
2. att hos Kommunstyrelsen äska 400 000 kronor för år 2014, samt 750 000
kronor i utökad ekonomisk ram från och med 2015 för finansiering av
Sunnateatern
__________

25 mars 2014

Kommunfullmäktige
Akten

KN.2013.140.869

§ 21
Information och beslut om äskande av medel för uppgradering av
biblioteksfilialer
Bibliotekschefen och kulturförvaltningens utvecklingsledare redogör för
arbetet med att planlägga och sätta igång arbetet med en uppgradering av
biblioteksfilialerna.
I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2014 med plan för år
2015-2016 fick Kulturnämnden i uppdrag att utveckla filialbiblioteken i
Holmsjö och Jämjö.
Kulturnämnden beslutade i sitt beslut om internbudget för år 2014 att ge
kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för
filialbiblioteken. Uppdraget innebar att ta fram ett program för en gemensam
profil för hur ett filialbibliotek ska gestaltas och vilken utrustning som ska
finnas. Programmet ska därefter ligga till grund för den upprustning som ska
ske.
Kulturnämnden beslutade även, i linje med Kommunfullmäktiges beslut, att
de bibliotek som kommer att uppgraderas först är Holmsjö och Jämjö.
Holmsjö valdes på grund av att lokalerna där kommer att byggas om i
samband med skolans ombyggnad och Jämjö valdes eftersom det är en av
de större filialerna som inte är förenad med skolan.
Under våren har arbetet att ta fram ett programförslag pågått.
Förslaget tar upp tre olika områden:
 Konceptet ”Meröppet bibliotek” som införs på filialbiblioteken i Jämjö
och Holmsjö för ökad tillgänglighet
 Uppgradering av interiör och utrustning på Karlskrona kommuns
filialbibliotek
 En gemensam profil för hur filialbiblioteken ska gestaltas.
I förslaget finns även en tidplan för arbetet som innebär att arbetet inleds
med Jämjö bibliotek som planeras invigas i september 2014 och Holmsjö
bibliotek planeras vara klart för invigning våren 2015. Att man föreslår att
arbetet påbörjas med Jämjö beror på att den större lokalombyggnad som
pågår i Holmsjö skola beräknas vara klar våren 2015. Det är lämpligt att
arbetet med uppgradering av biblioteket samordnas med ombyggnationen i
övrigt.
Steg 2 i uppgraderingen avser övriga filialbibliotek och kommer att
genomföras under åren 2015-2019 i den takt investeringsramarna tillåter.

9

25 mars 2014
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Forts § 21 Information och beslut om äskande av medel för uppgradering av
biblioteksfilialer
Kostnaderna för uppgraderingen av filialbiblioteken enligt programförslaget
kan inte rymmas inom tilldelat investeringsanslag för år 2014. Enligt
förslaget är kostnaden för införande av Meröppet bibliotek i Jämjö samt
upprustning av lokalerna och framtagande av ny grafisk profil beräknat till
500 000 kr. Uppgraderingen av Meröppet bibliotek i Holmsjö påbörjas 2014,
men kostnaden läggs under 2015.
För att möjliggöra införande av Meröppet bibliotek måste först samtliga
medier vara RFID-märkta. Detta arbete påbörjades under år 2013 och har
finansierats inom Kulturnämndens investeringsram. Det är angeläget att
detta arbete påskyndas och därför äskar Kulturnämnden medel även för
detta arbete under 2014 med 250 000 kr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att godkänna bifogat förlag till program för uppgradering av filialbibliotek
2. att hos kommunstyrelsen äska 750 000 kr i utökad investeringsram för år
2014 för att genomföra föreslagna åtgärder
Kulturnämndens arbetsutskott diskuterar förslaget och föreslår mindre
redaktionella ändringar

Kulturnnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
1. att godkänna bifogat förlag till program för uppgradering av filialbibliotek
2. att hos kommunstyrelsen äska 750 000 kr i utökad investeringsram för år
2014 för att genomföra föreslagna åtgärder
__________

25 mars 2014

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KN.2014.13.430

§ 22 Fråga om båtvraks historiska värde
Ett antal fartyg finns idag, i olika grader av förfall, på en tomt i
Karlskrona skärgård. Fråga har inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen om dessa är att betrakta som
skräp eller kan tillskrivas andra värden utifrån värdering som
kulturarv och/eller upplevelse – kulturreservat.
Efter diskussion i kulturnämnden lämnas följande synpunkter samt
svar på de frågor som ställs:
1.Vilket kulturhistoriskt värde har dessa fartyg?
-Fartygen bedöms ej ha något kulturhistoriskt värde.
2.Bör särskild hänsyn tas i ärendet om nedskräpning?
-Detta är inte att betrakta som nedskräpning.
3.Kan/bör samhället vidta andra åtgärder? Vilka?
Dessa fartyg och denna plats bör på alla sätt uppmärksammas
mer utifrån ett besöks – och upplevelse perspektiv. Redan idag
besöks platsen av olika målgrupper som vandrar, fotograferar och
undersöker vraken och platsen.
Detta sätt att uppsöka övergivna platser, byggnader eller objekt
finns idag etablerat som en social rörelse och mycket information
sprids på nätet och lockar folk att upptäcka nya företeelser inom
området. Till exempel finns bilkyrkogården i Ryd som lockar ett
stort antal besökare per år.
Därför bör man nu ta tillfället i akt att, i samråd med markägaren
på ett omsorgsfullt sätt iordningställa platsen som ett attraktivt
besöksmål i Karlskrona skärgård.
Varför inte tillföra fler fartyg och båtar istället för att ta bort de som
finns?
För en mindre summa kan skyltning komma upp och platsen göras
tillgänglig för många fler än de som redan upptäckt och upplevt
skönheten och mystiken.
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Forts § 22 Fråga om båtvraks historiska värde
Kulturnämnden/förvaltningen är gärna behjälplig med att driva
frågan i samverkan med flera aktörer enligt ovan förslag.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att bifalla förslaget till remissyttrande och överlämna detta till
samhällsbyggnadsförvaltningen

Kulturnämnden beslutar
att bifalla förslaget till remissyttrande och överlämna detta till
samhällsbyggnadsförvaltningen

__________
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25 mars 2014

Hasslö Musikförening
Akten

13

KN.2014.30.805

§ 23
Ansökan om status som ideell kulturförening, Hasslö
musikförening
Hasslö Musikförening är den förening som mellan åren 2000 och 2009
arrangerat Hasslöfestivalen då Paraply Produktion AB tog över.
Ändamålet med föreningen är att främja musiklivet och att ordna
konserter, studiecirklar m.m.
Föreningen har inte i dagsläget något evenemang planerat centralt i
Karlskrona men vill vara förberedda då de vid olika tillfällen har haft
idéer om evenemang på andra platser än Hasslö.
Föreningen är registrerad som en ideell förening.
Kulturnämnden beslutar efter
att bifalla Hasslö Musikförenings ansökan om status som ideell
kulturförening
__________

25 mars 2014

Kommunfullmäktige
Akten

KN.2014.25.246

§ 24
Yttrande över medborgarförslag angående ny postort i
Fridlevstad
PRO i Fridlevstad har lämnat in medborgarförslag om att byta
postort i Fridlevstad.
Fridlevstad var tidigare egen postort med eget postnummer. När
postkontoret i Björkeryd lades ner kom Fridlevstad att tillhöra
postorten Rödeby med postnummer 370 30.
PRO i Fridlevstad beskriver problem att lokalisera personer och att
sortera dem mellan Fridlevstad/Rödeby.
Förslagsställaren menar även att förlusten av egen postort har
medfört att ortens identitet har försvagats till nackdel för föreningsoch näringsliv.
Föreningar och näringsidkare i Fridlevstad upplever också problem
med det gemensamma postnumret.
De har alla ställt sig bakom medborgarförslaget.
Lantbrevbärarna har bekräftat att det är problem att sortera post
mellan Rödeby/Fridlevstad.
Man kan konstatera att de flesta av Postens kriterier för byte av
postortsnamn är uppfyllda.
Kulturförvaltningen anser att begäran om ny postort är högst rimlig.
Postens kriterier för ny postort säger man att området i möjligaste
mån skall följa församlingsgränserna.
Posten är suverän att tilldela postorterna nummer och detta kommer
att ske vid ev. inrättande av en ny postort

14

25 mars 2014
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Forts § 24 Yttrande över medborgarförslag angående ny postort i
Fridlevstad
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden föreslå
Kommunfullmäktige
1. Att bifalla medborgarförslaget avseende ansökan om egen postort
för Fridlevstad, varvid den nya postorten följer gränsen för Fridlevstads
församling
2. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att området bör
följa gränserna för valdistriktet
3. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att ansöka om ett
specifikt postnummer
Kulturnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
1. att bifalla medborgarförslaget avseende ansökan om egen postort
för Fridlevstad, varvid den nya postorten följer gränsen för Fridlevstads
församling
2. att anse medborgarförslaget besvarat avseende gränsdragning för
ny postort i Fridlevstad
3. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att ansöka om ett
specifikt postnummer
___________

25 mars 2014

§ 25
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn på Saltö
Redovisningen lägges till handlingarna
__________

16

25 mars 2014

§ 26.
Anmälningsärenden
 KF 140213 § 40 Internationellt program
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 14021
Redovisningen lägges till handlingarna
__________

17

25 mars 2014

§ 27.
Informationsärenden
Föreningsalliansen
Kulturchefen lämnar information om den nystartade
Föreningsalliansen.
Tanken med den är att föreningar, oavsett verksamhetsområde, ska
samordna frågor/arbeten/utveckling som inte är specifika för den
enskilda föreningen.
Företrädare för Föreningsalliansen bjuds in till Kulturnämnden
Ordföranden tackar för informationen
__________

18

25 mars 2014
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§ 28
Övrigt
Eva Runesson (C) ställer fråga om anmälan till ”Skola & Kultur- en
resa från teori till politik” den 9 maj i Kalmar.
Kulturnämnden kommer överens om att skicka en från varje grupp.
Anmälan senast den 25 april
Ulf Hansson (V) rapporterade om teaterföreställning ”Smålands
mörker”. En stark, tänkvärd pjäs
Ulf Hansson (V) lyfter frågan om att göra Karlskrona till ”Fristad” för
någon konstnär. Kulturchefen informerarom att hon vid kontakt med
Växjö, som är Fristad för en konstnär. Kostnaden/ konstnär uppgår till
ca 500 000 per år.
__________

27 maj 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 27 maj 2014

§ 30

Delårsbokslut per den 30 april 2014 med personaluppföljning per den 31
mars 2014

§ 31

Årsredovisning, Kenneth Strängs minnesfond 2013

§ 32

Ansökan om status som ideell kulturförening, Dans i Blekinge

§ 33

Ansökan om status som ideell kulturförening, Carlscrona Classic

§ 34

Nya normer för kulturbidrag

§ 35

Ny ordinarie ledamot i Kommunala handikapprådet

§ 36

Delegeringsärenden

§ 37

Anmälningsärenden

§ 38

Informationsärenden

§ 39

Övrigt

1

27 maj 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00-14.45
Beslutande
Ledamöter

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

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

Ersättare

Maja Heller (S)
Martin Henriksson (SD)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Anders Velin, Föreningsalliansen
§ 37 kl. 14.00-14.30
Arnstein Njåstad, Föreningsalliansen § 37 kl. 14.00-14.30

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Tom Ohlsson (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 29-38

2

27 maj 2014

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson Ordförande

Protokollsjusterare

……………………………………..
Tom Ohlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den juni 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

27 maj 2014

Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

4

KN.2014.

§ 30
Delårsbokslut per den 30 april 2014 med personaluppföljning per
den 31 mars 2014
Kulturförvaltningens controller och kulturchefen redogör för
delårsbokslutet avseende
 Viktiga händelser under perioden
 Mål- och uppdragsuppfyllelse
 Ekonomi
 Personal
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,8 Mnkr. Kulturnämndens
ekonomiska utfall per 30 april 2014 uppgår till 18,0 Mnkr. Detta ska jämföras
med en periodiserad budget på 17,9) Mnkr (exkl. kompensation för
löneökningar). Alltså - 0,1 Mnkr jämfört med periodbudget per den sista april.
Med hänsyn tagen till löneökning utbetald i april så är kulturnämndens
budget i balans.
Uppföljning per enhet
Budget

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

-505
-3 932
-21 100
-10 275
-3 096
-10 525
-707
-1 027
-600
-51 767

Periodbudget

-96
-721
-3 798
-2 504
-575
-357
-118
-178
0
-8 347

Utfall

-95
-630
-3 877
-2 411
-648
-394
-126
-220
0
-8 401

Avvikelse

+1
+91
-79
+93
-73
-37
-8
-42
0
-54

27 maj 2014

5

Forts § 30 Delårsbokslut per den 30 april 2014 med personaluppföljning per
den 31 mars 2014
Prognos
Prognostiserat utfall per 30 april 2014 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Investeringsuppföljning

Biblioteken
Kulturskolan
Kulturenheten
Kulturlokaler
Summa
investeringsanslag

Årsbudget

Förbrukat januari april

Prognos helår

80 000
50 000
20 000
50 000
300 000

26 982
0
0
0
26 982

180 000
50 000
20 000
50 000
300 000

Kulturförvaltningen förutsätter att hela investeringsanslaget kommer att
förbrukas under året.
Personal
Peronaluppföljningen för perioden 131201- 140331 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
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2014 och personaluppföljning
per den 31 mars 2014 och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2014 och personaluppföljning
per den 31 mars 2014 och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen
__________

27 maj 2014

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KN.2014.50.860

§ 31
Årsredovisning, Kenneth Strängs Minnesfond 2013
Förvaltaren avger årsredovisning omfattande
 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Bokslutskommentarer
Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål är att, genom insamling, hedra den bortgångne
musikläraren Kenneth Sträng och ur dess årligen behållna
avkastningsmedel, varje år dela ut stipendium till en eller flera elever vid
Kulturskolan i Karlskrona.
Under året har 30 000 kronor utbetalts
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.
Efter lång överläggning beslutar juryn att 2013 års stipendium ska delas
mellan Emil Eggers, gitarr och Björn Walter, slagverk
Stipendiaterna får 15 000 kronor vardera.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden
att godkänna årsredovisningen
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att godkänna årsredovisningen
__________
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27 maj 2014

Dans i Blekinge
Kulturförvaltningen
Akten

KN.2014.30.805

§ 32
Ansökan om status som ideell kulturförening, Dans i Blekinge
Kulturchefen föredrar ärendet. Föreningen Dans i Blekinge ansöker om
status som ideell kulturförening.
Föreningens målsättning är att






Verka för den professionella danskonsten i Blekinge.
Verka för att barn och unga ska få ta del av professionell dans både
som åskådare och deltagare
Verka för förbättrade villkor för danskonstnärer i Blekinge
Verka för att danskonsten blir en självklar del av Blekinges kulturliv
Skapa mötesplatser för dansare och andra scenkonstnärer

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Dans i Blekinge
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Dans i Blekinge
__________

7

27 maj 2014

Carlscrona Classic
Kulturförvaltningen
Akten

KN.2014.57.805

§ 33
Ansökan om status som ideell kulturförening, Carlscrona Classic
Kulturchefen föredrar ärendet. Föreningen Carlscrona Classic har lämnat in
ansökan om status som ideell kulturförening.
Föreningen är nybildad och har som syfte att med stödjande verksamhet
genomföra musikfestivalen Carlscrona Classic och därigenom arbeta för att,
med musik, skapa nya platser där människor från olika generationer och
kulturer kan mötas. Föreningen har inget vinstsyfte
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Carlscrona
Classic
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Carlscrona
Classic
___________

8

27 maj 2014

Föreningar
Akten

9

KN.2014.44.805

§ 34
Nya normer för kulturbidrag
En stor del av den kulturella verksamheten i Karlskrona genomförs av ideella
föreningar. Främst är det föreningar som har årliga bidrag för att arrangera
olika föreställningar inom teater, musik och dans eller till exempel olika typer
av utställningar.
Förutom årliga bidrag finns möjlighet för andra kulturaktörer, arrangörer för
kulturprojekt/ arrangemang att söka och erhålla tillfälliga bidrag.
Syftet med sammanställning för normer och hantering av ansökningar är att
tydligt beskriva de möjligheter som finns till bidrag, samt hur och vilka regler
som gäller.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att anta föreslagna normer för kulturföreningar och kulturaktörer
2. att dokumentet ska uppdateras inom varje ny mandatperiod

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
1. att anta föreslagna normer för kulturföreningar och kulturaktörer
2. att dokumentet ska uppdateras inom varje ny mandatperiod
__________

27 maj 2014

10

§ 35
Ny ledamot i Kommunala handikapprådet
Kulturnämndens ordinarie representant i Kommunala handikapprådet, Nicole
Carlqvist (FP), har avsagt sig sina kommunala uppdrag.
En ny ordinarie ledamot ska utses.
Kulturnämnden beslutar
att utse Sophia Ahlin (M) som kulturnämndens representant i Kommunala
Handikapprådet
__________

27 maj 2014

§ 36
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn, Lorentsberg
 Nytt vägnamn på Aspö
Beslut fattade av tjänstemän
 Kulturförvaltningens attestlista 2014 reviderad
Redovisningen läggs till dagens protokoll
___________
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27 maj 2014

§ 37
Anmälningsärenden
 KF 140320 § 44 Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare
att hitta till Senoren, Möcklö
 KF 140320 § 52 Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy
 KS 140401 § 90 Kommunstyrelsens fortsatta hantering av de av
kommunfullmäktige fastställda målen för 2014
 KS AU 140325 § 42 Bokslutsberedning 2013
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 140422
Redovisningen läggs till dagens protokoll
___________

12

27 maj 2014

13

§ 38
Informationsärenden
Föreningsalliansen Karlskrona
Föreningsalliansens Anders Velin och Arnstein Njåstad presenterar
Föreningsalliansen och informerar om föreningen.
Information lämnas om
 Stadgar
 Arbetsområden
 Att uppnå målen
 Samarbetspartners
 Ekonomi
 Att bli medlem
Föreningsalliansen välkomnar ett nära samarbete med Karlskrona kommun
och ser gärna att fler kulturföreningar ansluter sig.
Ordföranden tackar för informationen
__________

27 maj 2014

§ 39
Övrigt
Ordföranden informerar om att Kulturnämndens sammanträder den 24 juni
börjar kl. 15.00. Efter mötet samlas nämnden för samkväm inför
sommaruppehållet.
Kulturchefen informerar om att Länsstyrelsen anslagit medel för att se över
skyltning m.m. av området omkring stenbrottet på Tjurkö.
En arbetsgrupp är bildad där kulturförvaltningen ingår.
Ordföranden informerar om att styrgruppen för nytt kulturhus kommer att
göra en avrapportering för Kommunstyrelsen den 3 juni 2014. Thomas
Tegnér, projektledare för byggandet av Jönköpings kulturhus ”Spira”,
kommer att informera Kommunstyrelsen om Jönköpings arbete i samband
med detta
Samma dag kl. 18.30, kommer Thomas Tegnér att hålla föredrag för
allmänheten om att starta upp ”Spira” på Vattenborgen.
Sophia Ahlin (M) informerar om att Konsthallen kommer att omvandlas till
”Pride House” under Pridefestivalen.
Kulturchefen påminner om att 2015 kommer Erik Langemarks 100årsjubileum att högtidlighållas__________

.
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24 juni 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 24 juni 2014

§ 40

Avtal Barn- och ungdomsnämnden/Kulturnämnden avseende
skolbibliotek

§ 41

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål

§ 42

Delegeringsärenden

§ 43

Anmälningsärenden

§ 44

Informationsärenden

§ 45

Övrigt

1

24 juni 2014
Plats och tid Dockside, Tisdagen den 24 juni 2014, kl. 16.00-17.00
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M),
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann-Mari Sternulf (S),
Ulf Hansson (V),

Tjänstgörande Daniel Risberg (S)
Ersättare

Ersättare

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Maja Heller (S)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Elina Tyrberg, säkerhetssamordnare

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Marianne Grundblad (FP)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

2

24 juni 2014

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….§§ 40-45
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….§§ 40-45
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 40-45
Marianne Grundblad

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den juni 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

24 juni 2014
Kommunstyrelsen
Akten

KN.2014.66.880

§ 40
Avtal Barn- och ungdomsnämnden/Kulturnämnden avseende
skolbibliotek
Kulturchefen redogör för ärendet
Information lämnas om följande:
 Uppdrag,
 Nuvarande integrerade skol- och folkbibliotekbibliotek,
 Skollagens krav avseende skolbibliotek samt
 Vikten av att öka läskunnigheten
En arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna har tagit
fram ett förslag till avtal.
Avtalet reglerar
 Ansvarsfördelning,
 Ekonomisk fördelning,
 Uppräkning årligen enligt principer för teknisk omräkning samt
 Bilaga där övriga samverkansområden regleras
Avtalet föreslås börja gälla 2015 01 01 och löpande med en
uppsägningstid för båda parter på 1 år.
Eventuella ändringar i avtalet ska påtalas innan nästkommande års
budgetarbete.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna avtalsförslaget
2. att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige
___

4

24 juni 2014
Revisionen
Akten

KN.2014.38.108

§ 41
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
Kulturchefen redogör för ärendet.
Under perioden 2014 0101- 06 25 har 2 synpunker/ klagomål kommit in.
Båda handlar om biblioteksverksamheten.
Bibliotekschefen har skyndsamt svarat på dessa.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
___

5

24 juni 2014

§ 42
Delegationsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Reviderad attestlista 2014

Kulturnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna
___

6

24 juni 2014

§ 43
Anmälningsärenden






Beslut KS 140506 § 136 Uppgradering/utveckling av vissa
biblioteksfilialer
KF 140424 § 70 Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
KF 140424 § 65 Avsägning av kommunala uppdrag
KF 140424 § 75 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2014
Beslut KF 140424 § 59 Svar på medborgarförslag om att
högtidlighålla minnet av John Lind

Kulturnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna
___

7

24 juni 2014

8

§ 44
Informationsärenden
Kulturchefen informerar om sommarteatern Peter Pan, premiär den 15
juli.
Eva Runesson (C) informerar om Berättelser under Eken. Startar den 29
juni och håller på en vecka
Ordföranden tackar för informationen
____

24 juni 2014

9

§ 45
Övrigt
Kulturchefen påminner om alla Öppna Sinnet- projekt som genomförs
under sommaren och uppmanar ledamöterna att ta del av det breda
kulturutbud som erbjuds i Karlskrona kommun.
Ordföranden hälsar ny ledamot i Kulturnämnden, Marianne Grundblad,
välkommen.
Ordföranden hälsar tf. kulturchef, Elina Tyrberg, välkommen. Elina
tillträder den 11 augusti 2014 och upprätthåller tjänsten till årsskiftet
2014/2015
Ordföranden tackar avgående kulturchefen, Annika Eklund, för ett
mycket gott och förtjänstfullt arbete för att bredda och utveckla kulturlivet
i Karlskrona kommun.
____

30 september 2014

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 30 september 2014

§ 46

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 47

Nytt vägnamn, Torstäva 7:9

§ 48

Nytt vägnamn, Kristianopel

§ 49

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 med personaluppföljning per
den 31 juli 2014

§ 50

Personuppgiftslagsombud för kulturförvaltningen

§ 51

Yttrande över regional kulturplan

§ 52

Hyresreduktion, Lions

§ 53

Delegeringsärenden

§ 54

Anmälningsärenden

§ 55

Informationsärenden

§ 56

Övrigt

30 september 2014

2

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 30 september
2014,kl. 13.30–15.20
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M),
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann-Mari Sternulf (S),
Magnus Pagels (S)
Ulf Hansson (V),
Bruno Carlsson (SD)
Ersättare

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Hind Abdul Wahab (S)

Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller
Eva- Britt Norrman, HR-specialist § 49 kl. 13.30–14.00

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Anders Persson (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 46-56
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….§§ 46-56
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 46-56
Anders Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den oktober 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

30 september 2014

§ 46
Personal- och arbetsmiljöärenden
Vision informerar om:
 Personalrekrytering biblioteksverksamheten
 Medarbetare med 40 års tjänstgöring i kommunen fått arbete
som bibliotekschef i Mörbylånga kommun
 Vision har för avsikt att driva frågan om rättvis
kompetensutveckling enligt personalpolitiska programmet
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till protokollet
_____
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30 september 2014
Metria
KLF, Mark- och exploatering
Torsnäs vägars samfällighetsförening
Akten

4

KN. 2014.71.246

§ 47
Nytt vägnamn Torstäva 7:9
Torsnäs vägars samfällighetsförening, genom Lars- Håkan Winkler,
har inkommit med begäran om nytt vägnamn för adressättning vid
fastigheten Torstäva 7:9.
Fastigheten håller på att exploateras och ny väg kommer att anläggas.
Styrelsen i samfällighetsföreningen har diskuterat namn på vägen och
beslutat att föreslå Kulturnämnden att fastställa namnet Sagas väg.
Området har sedan tidigare vägar som har mytologiska namn såsom
Njords väg, Lokes väg, Friggas väg etc., varför namnet blir
orienterande. Det förekommer inte heller sedan tidigare i kommunen,
så det förligger inga formella hinder.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att fastställa namnet Sagas väg
Kulturnämnden beslutar
att fastställa namnet Sagas väg
_____

30 september 2014
Metria
KLF, Mark- och exploatering
Akten

5

KN. 2014.99.246

§ 48
Nytt vägnamn, Kristianopel
En mindre väg inne i Kristianopel saknar namn. Vägen sträcker sig
från Kristianopelsvägen söderut mot den s.k. kyrkoherdegården.
Tre fastigheter har infart från denna väg, varav två saknar behörig
adress.
Den första fastigheten som även gränsar till Kristianopelsvägen har
adress Kristianopelsvägen 58. På den andra fastigheten är ett nytt
bostadshus på gång att byggas. Den f.d.
prästgården/kyrkoherdegården är ombyggd till tvåbostadshus i
modern stil.
Ett förslag till namn är Västra Vallgatan efter den stadsvall som en
gång löpte utmed stadens västra sida. Motsvarande vall finns på östra
sidan om staden och vägen där är namnsatt till Östra Vallgatan.
Övriga vägar inne i Kristianopel heter Storgatan och Västergatan.
Västra Vallgatan finns inte tidigare i Karlskrona kommun.
Kulturförvaltningens föreslår Kulturnämnden besluta
att fastställa vägnamnet Västra Vallgatan
Kulturnämnden beslutar
att fastställa vägnamnet Västra Vallgatan
_____

30 september 2014
Kommunstyrelsen
Revisionen
Controller KF
HR- specialist KF
Akten

6

KN.2013.138.041

§ 48
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2014
Tf. förvaltningschef, controller Anders Svensson och HR- specialist
Eva- Britt Norrman föredrar ärendet.
Årets första åtta månader har genomförts enligt planering och
uppsatta mål. Samtliga verksamheter arbetar med att skapa eller ge
förutsättningar för kulturella upplevelser var och en på sitt sätt. Arbetet
fram mot ett nytt kulturhus har fortsatt och beslut har fattats om att
påbörja detaljplanearbetet för Kungsplan – Etapp 1 och att nuvarande
styrgrupp sitter kvar året ut.
Av de prioriterade utvecklingsområdena är det främst ”Attraktiv
livsmiljö” och ”Upplevelsernas Karlskrona” som berör nämndens
ansvarsområde. Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för att målet
”Vi ska skapa möjligheter till upplevelser i vår kommun” uppnås.
Detta sker bland annat genom att i samarbete med olika aktörer bidra
till ett brett och kvalitativt kulturutbud, t ex i samband med
Skärgårdsfesten och nationaldagsfirandet, genom arrangörsstöd via
Öppna Sinnet och genom att samordna kulturveckan, vecka 47.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per den 2014-08-31 uppgår till
34,3 Mnkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget 34,1
Mnkr. Alltså -0,2 Mnkr i förhållande till periodens budget per den siste
augusti. I stort sett alla verksamheter, utom
förvaltningsgemensamma poster, visar så här långt överskott eller
följer budget. Underskottet på förvaltningsgemensamt beror på högre
kostnader för sommarens kulturaktiviteter än budgeterat,
underskottet kommer till viss del att uppvägas av lägre
personalkostnader under resten av året. Med tanke på att
kulturnämnden riskerar att belastas av ett par oförutsedda kostnader
för självrisker, så är det av stor vikt att alla verksamheter bedrivs
inom givna ramar för att inte riskera ett negativt årsresultat.
Så väl antalet utlån som antalet besökare på folkbiblioteken ökar och
utlåningen av e-böcker slår alla tidigare rekord. Antalet elevaktiviteter
inom kulturskolan ligger stabilt runt 1 100 - 1 200 men antalet elever i
kö har dock ökat något. Forts

30 september 2014
Forts § 48
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2014
Uthyrningsfrekvensen på samtliga kulturlokaler ligger något högre än
föregående år och förväntas uppnå budgeterade värden.
Besöksantalet för besökscentrum för världsarvet har minskat kraftigt i
förhållande till förra årets rekord. Orsaken är troligen att det fina
vädret påverkat besökarnas beteende till förmån för sol och bad.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att godkänna delårsbokslutet per den 2014-08-31 och
personaluppföljningen och att överlämna dessa till
Kommunstyrelsen,
2. att uppmana samtliga verksamhetsansvariga att anpassa sina
verksamheter så att dessa kan bedrivas inom givna ramar, samt
3. att överlämna delårsbokslutet per den 2014-08-31 till revisionen.
_____
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30 september 2014

Handläggare
Akten

8

KN.2014.

§ 49
Personuppgiftsombud för Kulturförvaltningen
Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och
PuL(Personuppgiftslagen) reglerar nu de allra flesta behandlingar av
personuppgifter.
Karlskrona kommuns förvaltningschefsgrupp beslutade den 28
september 2001 att ”varje nämnd måste ta ställning till hur frågor som
rör den nya personuppgiftslagen ska skötas, nämnderna måste utse
ett personuppgiftsombud”.
För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i PuL en
rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste iaktta.
Personuppgiftsansvarig i Karlskrona kommun är respektive
nämnd/styrelse. Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den
personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att
skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom
skadeståndsansvar och andra extra kostnader för den
personuppgiftsansvarige.
Då kulturförvaltningens tidigare personuppgiftsombud har gått i
pension behöver ett nytt ombud utses.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att utse Katarina Möller till personuppgiftsombud för kulturnämndens
verksamhet.
Kulturnämnden beslutar
att utse Katarina Möller till personuppgiftsombud för kulturnämndens
verksamhet.
_____

30 september 2014

Region Blekinge
Handläggare
Akten

9

KN.2014.78.800

§ 50
Yttrande över förslag till Blekinges regionala kulturplan 20152017
Karlskrona kommun har av Region Blekinge getts möjlighet att yttra
sig över rubricerad plan. Blekinges regionala kulturplan syftar till att
beskriva hur länets kulturliv ska utvecklas och har tagits fram i
samverkan med Blekinges kommuner och i samråd med det
professionella kulturlivet samt det civila samhället.
Kulturplanen har de nationella kulturpolitiska målen som
utgångspunkt och är en del av det underlag som ligger till grund för
Statens Kulturråds fördelning av statsbidrag till Blekinges kulturliv.
De regionalt prioriterade områdena under 2015-2017 är barn och
unga, tillgänglighet, samverkan, delaktighet samt
internationalisering.
Kulturplanen beskriver ett flertal utvecklingsområden och dess
nuläge, förslag på utvecklingsmöjligheter samt vad Region Blekinge,
i samverkan med berörda aktörer, vill åstadkomma under
planperioden. Konstformerna dans och bildkonst lyfts särskilt fram
som viktiga att prioritera kommande år. Ett antal aspekter, till
exempel turism och hälsa, som anses påverka kulturen och vice
versa i så hög grad att de är viktiga att förhålla sig till presenteras
också.
Blekinges regionala kulturplan ligger väl i linje med de
prioriteringsområden som Karlskrona kommun har. Att fokusera på
barn och unga är något som genomsyrar kulturnämndens
verksamhet. Kommunen arbetar bl.a. för att det ska finnas ett
varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet
som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Genom ett stabilt
basutbud ska alla kommunens invånare erbjudas bibliotekstjänster,
scenkonst, bildkonst och möjlighet till eget utövande i samverkan
med föreningar och studieförbund. Samverkan kring kulturella frågor,
både regionalt, nationellt och internationellt är också en förutsättning
för att skapa ett brett och kvalitativt kulturutbud i attraktiva
Karlskrona.
Forts

30 september 2014

Forts § 50
Yttrande över förslag till Blekinges regionala kulturplan 20152017
Det har gjorts en del förändringar inom projektet Kultur runt
Östersjön sedan kulturplanen skickades på remiss. Dessa
förändringar föreslås uppdateras i avsnittet om kommunerna.
I övrigt har Karlskrona kommun inget att erinra.
Med anledning av den korta remisstiden har Karlskrona kommun
inte möjlighet att bereda ärendet även i kommunstyrelsen.
Remissvaret kommer därför direkt från kulturnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden
att lämna ovanstående yttrande till Region Blekinge
Kulturnämnden beslutar
1. att lämna ovanstående yttrande till Region Blekinge
2. att paragrafen anses omedelbart justerad
_____
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30 september 2014
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§ 51
Hyresreduktion, Lions
Ordföranden föredrar ärendet.
Lions har för avsikt att utöka arrangemangen omkring Luciafirandet i
Karlskrona. För detta ansöker man om reducerade hyreskostnader i
Sparresalen med hänvisning till att det kommer att ingå kulturinslag i
firandet.
Kulturnämnden diskuterar ärendet.
De, av Kulturnämnden, framtagna bidragsnormerna är tydliga
avseende hyressättning i kulturlokalerna. Det är endast föreningar
som beviljats status som ideell kulturförening som kan komma i
åtnjutande av lägre hyror.
Kulturnämndens hållning i ärendet är att bidragsnormerna ska gälla
lika för alla. Tf. förvaltningschefen äger delegation på beviljande av
bidrag varför frågan hänskjuts dit.
Kulturnämnden beslutar
1. att avslå Lions ansökan om hyresreduktion för Luciafirandet
2. att hänskjuta frågan om bidrag till tf. förvaltningschefen

_____

30 september 2014

§ 52
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Reviderad attestlista 2014
Redovisningen läggs till dagens protokoll
____
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30 september 2014
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§ 53
Anmälningsärenden
 Länsstyrelsen Blekinge Län Beslut 140825 Angående ansökan om
byggnadsminnesförklaring av Stakholmen belägen inom fastigheten
Karlskrona 2:9 Borgmästarefjärden Karlskrona
 KS 140506 § 129 Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamheten
inom Karlskrona kommun
 KS 140506 § 130 Förslag om planerings- och debiteringsmodell
för måltidstjänster
 KS 140506 § 135 Finansiering av Sunnateaterns fortsatta
verksamhet
 KS 140603 § 163 Avrapportering kulturhus 2013/2014
 KF 140618 § 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för
Skärgården
 KF 140618 § 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
 KF 140618 § 123 Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014
för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
 KF 140618 § 112 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om
ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen, Nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ
 KF 140522 § 82 Svar på medborgarförslag angående eget
postnummer
 KF 140522 § 83 Kommunala val
 KF 140522 § 94 Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
2014-2017
 KF 140618 § 113 Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun
 KF 140618 § 114 Resultat reglering bokslut 2013 och överföring
av investeringsmedel
Redovisningen läggs till dagens protokoll
_____

30 september 2014
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§ 54
Informationsärenden
Öppna Sinnet
Tf. kulturchefen redogör för Öppna Sinnet.
Information lämnas om
 Sommaren 2014
 Vad som händer under hösten
 Kriterier för ansökan/sista ansökningsdag
 Kontakter med sökande
Ulf Lundh (C) påpekar att det inte finns någon dokumentation runt
arbetet med Öppna Sinnet. Inför en ny mandatperiod och ev.
förändrad nämndsindelning, är det viktigt att förmedla tankar och
erfarenheter från den gamla nämndens arbete till den nya.
Kulturnämnden enas om att arbetsutskottet i oktober förstärks med
senaste Öppna Sinnet-kommittén för att ställa samman tankar och
erfarenheter inför överlämnandet till ny nämnd.
EU-projektet Kultur runt Östersjön
Tf. förvaltningschefen redogör för projektet Kultur runt Östersjön
Information lämnas om
 Projekt som kommer som en fortsättning av det avslutade
projektet Art Line
 Ronneby kommun har tagit över ansvaret för projektet
innebärande anställning av projektledare, redovisningsansvar etc.
Kulturnämnden enas om att bjuda in projektledaren till nämnden i
oktober eller november 2014
Kulturbidrag 2014
 Sista ansökningsdagar
 Informationsträffar med föreningarna i höst
 Utveckling av e-tjänst för bidragsansökningar

Informationen läggs till dagens protokoll
_____

30 september 2014
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§ 55
Övrigt
Birgitta Möller (S) ställer fråga om vad som händer med
Läsesällskapets Bibliothek vid en försäljning av Nordensköldska
gården
Tf. förvaltningschefen och Katarian Möller svarar. Kulturförvaltningen
håller på att undersöka vad som står i hyreskontraktet.

Eva Runesson (C) uppmärksammar Kulturnämnden på att det blir
teaterföreställning i Stengöls gamla skola den 22 oktober. Det är
Ronneby Folkteater som spelar. Alla är välkomna.
Ulf Lundh (C) uppmanar ledamöterna i Kulturnämnden att tacka ja till
att fortsätta i nämnden som kommer att hantera kulturfrågor. Detta
för att inte tappa kompetens och engagemang för frågorna.
_____

28 oktober 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 28 oktober 2014

§ 57

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 58

Diskussion inför internbudget 2015

§ 59

Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption

§ 60

Svar på remiss angående skrotupplag med båtar

§ 61

Ansökan om status som ideell kulturförening, Euro Art

§ 62

Föreningsalliansen, diskussion

§ 63

Anmälningsärenden

§ 64

Informationsärenden

§ 65

Övrigt

1

28 oktober 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 30 september
2014,kl. 13.30–16.30
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Vice ordf.
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann-Mari Sternulf (S),
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V),
Tjänstgörande Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S)
Ersättare
José Espinoza (MP)
Martin Henriksson (SD)
Övriga
närvarande
Tjänstemän
Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef
Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Ann- Mari Sternulf (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 57-65
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….§§ 57-65
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 57-65
Ann- Mari Sternulf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den november 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

2

28 oktober 2014

§ 57
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om:
 Tankar runt förändringar av nämns- och förvaltningsorganisation
 Tankar runt nya politiska plattformen
- Rätt till heltid
- Bra grundbemanning
- Minimera visstidsanställningar
 Tjänstetillsättningar biblioteksverksamheten
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till protokollet
_____
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28 oktober 2014

§ 58
Diskussion inför internbudget 2015.
Tf. förvaltningschef Elina Tyrberg och controller Anders Svensson
redogör för förutsättningarna inför internbudget 2015
Information lämnas om:
 Utgångsläget,
 Attraktiv livsmiljö- bilden av kulturen i Karlskrona
- Världsarvet
- Kulturskolan,
- Innebörden av ett nytt kulturhus
 Bibliotek- tillgängliga mötesplatser
- Utveckling filialbibliotek
- Kostnader för media
- IT- kostnader
 Upplevelsernas Karlskrona
- Kulturveckan
- Nationaldagsfirande
- Wämöparken
- Sunnateatern
 Sammanfattning
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till protokollet
______
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28 oktober 2014

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

KN.2014.102.022

§ 59
Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption.
Kulturnämnden har fått rubricerad plan av
kommunledningsförvaltningen på intern remiss. Bakgrunden är att
kommunen saknar en tydlig strategi för att motverka korruption
samt att kommunen inte har någon whistleblowerfunktion.
Förslaget till handlingsplan består av fyra delar:
1. En översyn av styrdokument som är kopplade till detta:
 Policy mot mutor och andra oegentligheter
 Riktlinjer mot mutor
 Riktlinjer för bisysslor (ersätter tidigare Riktlinje för bisysslor)
 Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor (ersätter
Policy för representation och gåvor)
2. Utbildning och förankring. För att säkerställa att alla känner till
handlingsplanen och dess tillhörande styrdokument ska en
kommunikationsplan tas fram.
3. Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäckts har tagits
fram.
4. Förstärka den interna kontrollen vilket innebär att nämnder och
styrelser får i uppdrag att i sin interna kontroll beakta risker för
oegentligheter så som korruption och missbruk av tillgångar.
Kulturnämnden har inga synpunkter på förslaget till handlingsplan
mot korruption.
Marianne Grundblad (FP) och Anders Persson (S) påtalar det positiva
med att ett dokument som detta tas fram.
Ordföranden har synpunkter på innehållet i dokumentet avseende
 tagande av mutor,
är det en muta om man inbjuds till ett evenemang i då syftet
är förkovran eller att man t.ex. blir inbjuden/får biljett för att
man ska medverka på något sätt?
Forts
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28 oktober 2014

§ 59 Forts
Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption.
-

Vid representation till tex jubilerande föreningar har
kulturnämnden gett en penninggåva som uppvaktning. Det
ska man kunna fortsätta med, då det gagnar föreningen.

 Bisysslor.
 Intern representation.
- Det ska kunna vara möjligt att erbjuda ett glas vin som
måltidsdryck.
Birgitta Möller (S) bifaller ordförandens synpunkt avseende tagande
av mutor.
Yrkanden
Ordföranden yrkar
1. att uppdra åt kulturförvaltningen att ställa fråga om hur man ska
hantera närvaro/biljetter vid evenemang där politiker/tjänstemän
bjuds in för förkovran eller representerar nämnden/förvaltningen,
2. att det ska vara möjligt att till t.ex. jubilerande föreningar kunna
överräcka en penninggåva
3. att under avsnittet om intern representation stryka formuleringen
”får inga alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller annat som
kan jämföras med denna dryck” och ersätta detta med ”Vid intern
representation kan vin anses som måltidsdryck varvid måttlighet och
ansvar ska iakttas.
Daniel Risberg (S) yrkar att den ursprungliga formuleringen
avseende att ”alkoholhaltiga drycker inte får ingå i den interna
representationen” bibehålls, och yrkar avslag på ordförandens tredje
att- sats.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget mot Daniel
Risbergs yrkande och finner att kulturnämnden röstar enligt
ordförandens förslag.
Kulturnämnden beslutar
1. att uppdra åt kulturförvaltningen att ställa fråga om hur man ska
hantera närvaro/biljetter vid evenemang där politiker/tjänstemän
bjuds in för förkovran eller representerar nämnden/förvaltningen.
Forts.
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28 oktober 2014

§ 59 Forts
Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption.
2. att under avsnitt 2, Representation, intern representation, stryka
formuleringen ”får inga alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller
annat som kan jämföras med denna dryck. Vid enstaka tillfällen kan
avsteg från denna huvudregel få göras” och ersätta detta med ”Vid
intern representation kan vin anses som måltidsdryck varvid
måttlighet och ansvar ska iakttas.
4. att angående avsnitt 3.4 ”Gåvor till personer och organisationer utanför
Karlskrona kommun” det ska vara möjligt att till t.ex. jubilerande
föreningar kunna överräcka en penninggåva.
3. att överlämna svaret till kommunledningsförvaltningen.

Daniel Risberg (S) och Marianne Grundblad (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande
_____
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28 oktober 2014

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

8

KN.2014.91.430

§ 60
Svar på remiss avseende anmälan angående skrotupplag med
båtar
Bakgrund
Kulturnämnden har tidigare under 2014 besvarat frågor gällande
skrotupplag med båtar. Resultatet av remissrundan, i vilken
Kulturnämnden, Statens Maritima Museer (SMM), Blekinge Museum
och Länsstyrelsen redogjorde för sina synpunkter i frågorna, är att
ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få in
ytterligare synpunkter från Kulturnämnden och Utveckling i Karlskrona
AB gällande skrotupplaget.
Kulturnämnden har ombetts ge besked senast 30 oktober om
skrotupplaget är att anse som ett utflyktsmål eller inte.
Kulturhistoriskt värde
SMM och Blekinge Museum gör bedömningen att det kulturhistoriska
värdet hos vraken är begränsat eller mycket begränsat, likaså
kunskapsvärdet. Länsstyrelsen Blekinge län gör en liknande bedömning
och fastslår att värdet inte är tillräckligt högt för att motivera en
antikvarisk status som fornminneslämningar och skyddas enligt
fornminneslagen. SMM påtalar den betydande risken att miljön utgör en
fara för friluftsliv och djurliv samt att vraken ”sedan länge passerat
möjlighet till renovering”.
Utflyktsmål?
Redan idag besöks platsen av personer med ett intresse för moderna
industrimiljöer och industriella artefakter i förfall. Det är naturligtvis
möjligt att platsen kan attrahera fler besökare än idag, men det kräver
ett ansvarstagande från flera aktörer, varav några inom kommunala
organisationen.
För att tillgängliggöra vrakmiljön krävs flera insatser, varav den
viktigaste rör säkerställandet av miljön. Det är en farlig plats att vistas
på, inte minst för barn, eftersom vraken består av material som kan
åsamka stor skada, t ex skärskador.
Det krävs också en genomtänkt strategi för att kontextualisera platsen,
dvs föra in den i ett sammanhang som ger en begriplighet för fler än
dem som ibland ses som moderna ruinromantiker.
Forts

28 oktober 2014
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§ 60 Forts
Svar på remiss avseende anmälan angående skrotupplag med
båtar
Det skulle kunna ske genom att ett ansvar för interpretationen av
platsen ges till en ideell aktör, t ex en förening som värnar
marinhistorien. En möjlighet är att koppla samman platsen med andra
marin- eller industrihistoriska anläggningar i kommunen/länet, t ex
Saxemara båtvarv.
Ansvaret för ett upplevelsebaserat, ej i första hand kulturhistoriskt
värdefullt, utflyktsmål av detta slag måste dock ligga under
turismsektorn.
Ansvarsfrågor
För att kunna uppnå målet att tillgängliggöra vrakplatsen på ett
ansvarsfullt sätt måste ett antal förvaltningar och aktörer inom den
kommunala organisationen fastslå med tydlighet vem som ansvarar för
vad, dvs vem har ansvar för säkerhet, för drift, för röjning kring vraken,
för skyltning osv.
Andra exempel
Kontakt har tagits med Ryds kommun gällande förvaltningen av
bilkyrkogården i densamma. För denna plats tar/frånsäger sig Ryds
kommun ansvar på så sätt att de under 2013 har satt upp skyltar som
på olika språk varnar besökaren för att platsen kan vara farlig och att
personer under en viss ålder ej bör vistas där. Besökare informeras om
att de vistas där helt på egen risk, och om någon kommer till skada är
kommunen ej ansvarig för detta. Lokalt är bilkyrkogården illa sedd, men
det kommer årligen ett betydande antal besökare, inte minst utländska,
som utforskar bilkyrkogården.
Bilkyrkogården i Båstnäs, Årjängs kommun i Värmland, är ett liknande
industrihistoriskt besöksmål som lockar horder av besökare.
Kommunens kulturutvecklare informerar om att platsen numera ligger
på kommunens mark men visas inte regelbundet, eller utnyttjas i ett
besöksperspektiv. Alla visningsinitiativ är privata. Ett antal böcker har
producerats som fokuserar den f.d. bilskroten.
Birgitta Möller yrkar bifall till förslaget
Kulturnämnden beslutar
1. att påtala att det krävs en utredning av säkerheten för vrakmiljön
samt en tydlig ansvarsfördelning gällande säkerhet, gestaltning,
tillgängliggörande samt drift/underhåll innan vrakplatsen kan
utvecklas till ett besöksmål.

28 oktober 2014
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2. att anta yttrandet som sitt eget samt överlämna det till
Samhällsbyggnadsförvaltningen_____
Euro Art
Handläggare
Akten

KN.2014.130.805

§ 61
Ansökan om status som ideell kulturförening, Euro Art.
Konstföreningen Euro Art har inkommit med en ansökan om status som
ideell kulturförening.
Föreningen vill främja de kulturella värdena av den vanliga digitala värld
som har funnits sedan 1994.
Föreningen har medlemmar på flera orter i Sverige men arrangerar även
lokala aktiviteter.
Syftet med ansökan är att kunna arrangera aktiviteter för medlemmarna i
Karlskrona.
Sophia Ahlin (M) yrkar återremiss på ansökan för att inhämta utförligare
Information om verksamhet, medlemsavgifter etc.

Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet
_____

28 oktober 2014
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§ 62
Föreningsalliansen, diskussion.
Ordföranden redogör om diskussion angående samarbete och träffande
av avtal mellan Karlskrona kommun och Föreningsalliansen.
Information lämnas om Föreningsalliansens målsättning och
viljeinriktning.
Ordföranden föreslår att Föreningsalliansen bjuds in till Kulturnämndens
arbetsutskott för information.
Beslut fattas av Kulturnämnden.
Informationen läggs till dagens protokoll
_____

28 oktober 2014
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§ 63
Anmälningsärenden
 KF 140618 § 114 Resultat reglering bokslut 2013 Och överföring
av investeringsmedel
 KF 140618 § 118 Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun
 KF 140618 § 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och
energi- och klimatprogram
Redovisningen läggs till dagens protokoll
_____

28 oktober 2014
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§ 64
Informationsärenden.
Förslag till kulturpris 2014
Ordföranden informerar om att kulturpriset 2014 kommer att delas ut på
Kommunfullmäktiges sammanträde i november. Han uppmanar
ledamöterna att inkomma med förslag senast den 15 november.
Därefter utser Kulturnämndens arbetsutskott pristagare.
Stipendieutdelning 2014
Utbildnings- och arbetsstipendier delas ut den 16 december efter
Kulturnämndens sammanträde.
Kort information om projektet Kultur runt Östersjön
Tf. kulturchef Elina Tyrberg redogör kort för ”Kultur runt Östersjön”.
Det görs en förstudie inför framtagandet av en eventuell ansökan om
kulturprojekt angående kulturlivet runt Östersjön.
Man vill ta tillvara de erfarenheter och kunskap som Art Line
resulterade i.
Ronneby kommun håller i projektet. Andra deltagare är Kalmar och
Torsås kommuner.
____

28 oktober 2014

§ 65
Övrigt.
Bruno Carlsson (SD) ställer fråga angående möjligheter till direktsända
föreställningar från Metropolitan, New York, i Karlskrona liknande som
Folkets Husföreningar i landet gör och som man börjat med i Ronneby.
Marianne Grundblad (FP) informerar om att SF i Karlskrona planerar
samarbete med en stor scen i London för att kunna sända därifrån i
realtid.
_____
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25 november 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 25 november 2014

§ 66

Budgetuppföljning per den 31 oktober 214

§ 67

Återremiss, ansökan om status som ideell kulturförening, EuroArt

§ 68

Delegeringsärenden

§ 69

Anmälningsärenden

§ 70

Kulturskolan ekonomi och måluppfyllelse

§ 71

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

1

25 november 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 25 november
2014, kl. 13.30–15.30
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Vice ordf.
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M)
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Bruno Carlsson (SD)
Tjänstgörande Daniel Risberg (S)
Ersättare
Övriga
närvarande
Tjänstemän

Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller
Lenny Mostberg, kulturskolechef

Sekreterare

Charlotte Jörgensen

Justering
Protokollsjusterare

Tom Ohlsson (M)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 66-71
Charlotte Jörgensen
Ordförande

…………………………………….§§ 66-71
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 66-71
Tom Ohlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den december 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………

2

25 november 2014
Lisbeth Johansson
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Verksamhetsansvariga
Akten

KN.2013.138.041

§ 66
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2014 med
personaluppföljning per den 30 september 2014.
Kulturnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till 52,6 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-10-31 uppgår till 44,1
Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 43,8 Mkr.
Alltså -0,3 Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktober.
Prognostiserat utfall per 2014-12-31 innebär i nuläget att
Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-10-31 uppgår till 44,1
Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 43,8 Mkr.
Alltså -0,3 Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktober.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2014-10-31 innebär i nuläget att
Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.
Investeringsredovisning
De investeringsutgifter inom biblioteksverksamheten som hittills
bokförts avser kostnader för inventarier på stadsbiblioteket (ny disk
till barnavdelningen), kostnader för RFID-märkning av medier samt
kostnader för filialutveckling i Jämjö. Inom kulturskolan har
investerats i nya musikinstrument. I konsthallen har installation av
projektor, ljud och ljus i Salongen genomförts. Prognosen är att hela
investeringsanslaget kommer att förbrukas under året.
Personaluppföljning
Personaluppföljningen för tiden 1/12 2013 till och med 30/9 2014
redovisas i en särskild skrivelse.
forts.

3

25 november 2014

§ 66 forts.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2014 med
personaluppföljning per den 30 september 2014
Kulturnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen.
att uppmana samtliga verksamhetsansvariga att anpassa sina
verksamheter så att dessa kan bedrivas inom givna ramar
______

4

25 november 2014

Euro Art
Akten

KN.2014.130.805

§ 67
Återremiss, ansökan om status som ideell kulturförening.
Ärendet behandlades på Kulturnämndens sammanträde den 28
oktober 2014. Det återremitterades för komplettering av ansökan.
Föreningen vill främja de kulturella värdena av den vanliga digitala
värld som har funnits sedan 1994.
Föreningen har medlemmar på flera orter i Sverige men arrangerar
även lokala aktiviteter.
Syftet med ansökan är att kunna arrangera aktiviteter för
medlemmarna i Karlskrona.
Ärendet har behandlats av kulturnämndens arbetsutskott den 18
november 2014. Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden att avslå
ansökan med hänvisning till att föreningen endast vänder sig till sina
egna medlemmar med arrangemangen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Kulturnämnden
att avslå ansökan.
_____

5

25 november 2014

§ 68
Delegeringsärenden.
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Byte av vägnamn på Sturkö
Redovisningen läggs till dagens protokoll.
_______
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25 november 2014

§ 69
Anmälningsärenden
 KS 121104 § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny organisation
 KF 141023 § 190 Finansrapport augusti 2014’
 KF 141023 § 189 Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet per
den 31 augusti 2014
 KF 141023 § 188 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag per den 1 september 2014
_____
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§ 70
Kulturskolan ekonomi och måluppfyllelse.
Chefen för Kulturskolan, Lenny Mostberg, redogör för Kulturskolans
ekonomi och hur man har arbetat med och fullföljt målen för Kulturskolan.
Information lämnas om:
 Vidtagna åtgärder,
 Nuläget,
 Uppfyllda/ ej uppfyllda mål,
 Ekonomi,
 Personal,
 Kösituationen,
 Farhågor, samt
 Framtiden
Informationen läggs till dagens protokoll
_____

25 november 2014

Kulturnämndens arbetsutskott
KN

§ 71
Kultur- och fritidsnämndens reglemente.
Kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 kommer att fastställa
reglemente för nya kultur- och fritidsnämnden.
Sophia Ahlin (M) påtalar att förslaget till reglemente inte täcker in
kulturnämndens hela verksamhet utan behöver kompletteras/ändras
innan beslut.
Ordföranden föreslår att ärendet delegeras till arbetsutskottet den 28
november 2014.
Kulturnämnden beslutar
att till kulturnämndens arbetsutskottet delegera beslut om att ta fram
förslag till kompletteringar och ändringar i förslaget till reglemente för
kultur- och idrottsnämnden.
_____
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12 december 2014
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 12
december 2014
§ 322 Tillsättning av förvaltningschefer
___

1

12 december 2014

Plats och tid

Palanderska gården, Sessionssalen
Fredagen den 12 december 1014, kl 08.30-09.05

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Patrik Hansson (S)
Magnus Larsson (C)
Camilla Brunsberg (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Rikard Jönsson (S)
Linda Ekström (S)
Emma Swahn Nilsson (M)
Christopher Larsson (SO)
Lotta Antman (SO)
Börje Dovstad (FP)
Tommy Olsson (KO)

Tjänstgörande ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Liten Löfgren (S)
Anna Ekström (FP)

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
HR-chef Anneli Ekström
Tf. kommunikationschef Thomas Johansson
Utvecklingschef Anette Sturesson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tommy Olsson (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

2

12 december 2014

Underskrifter
Sekreterare

............................................. § 322
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. § 322
Patrik Hansson
Justeringsledamot
.............................................§ 322
Tommy Olsson
Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

december 2014 anslagits på

3

12 december 2014
Kommunledningsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Drift- och serviceförvaltningen
Kunskapsförvaltningen
Socialförvaltningen
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Akten
§ 322
Tillsättning av förvaltningschefer.

KS.2014.553.023

HR- chef Anneli Ekström föredrar ärendet
En intern rekryteringsprocess har genomförts där
kommunstyrelsens presidium, berörda nämnders presidier,
kommundirektör, HR-chef och två fackliga organisationer har
deltagit.
Avtalen har redovisats och är utformade med ett 5- årigt
förordnande med en grundlön samt ett lönetillägg på 20 % så länge
förordnandet varar.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att i enlighet med avtal tillsätta Maria Persson som
förvaltningschef/Arbetsmarknadsförvaltningen,
2. att i enlighet med avtal tillsätta Carl-Martin Lanér som
förvaltningschef/Drift- och serviceförvaltningen,
3. att i enlighet med avtal tillsätta Göran Palmér som
förvaltningschef/Kunskapsförvaltningen,
4. att i enlighet med avtal tillsätta Anette Gladher som
förvaltningschef/Socialförvaltningen,
5. att i enlighet med avtal förlänga Hans Juhlin som
förvaltningschef/Samhällsbyggnadsförvaltningen,
6. att det görs en utvärdering av internrekrytering som metod för
tillsättning av chefer.
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) deltar inte i beslut
om att- sats1 och att-sats 4.
_____

4

12 december 2014

Kommunala val
Akten

5

KS.2014.177.102

§ 301
Kommunala val
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) föreslår att
kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2018 eller
till dess att nyval sker:
Baltic Link Association
Ordförande Patrik Hansson (S)
Styrgrupp Biosfär
Ledamot Magnus Larsson (C)
Kommunala Handikapprådet
Ledamot Magnus Larsson (C)
Ersättare Sophia Ahlin (M)
Energiska Karlskrona
Ordförande Magnus Larsson (C)
Styrgruppen för miljöprogrammet
Ordförande Magnus Larsson (C)
Kommuninvest ekonomisk förening
Ombud Patrik Hansson (S)
Ombudsersättare Camilla Brunsberg (M)
Telecom City, projektstyrelse
Ordförande Patrik Hansson (S)

12 december 2014
_____
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12 december 2014
Serviceförvaltningen
Revisionen
Controller SEF
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.SEF.2012.149.041

§ 302
Uppföljning per den 31 oktober 2014
kommunstyrelsenI/serviceförvaltningen
Ärendet föredras av controller Marie Nilsson och HR- specialist
Henrik Sundihn.
KommunstyrelsenIserviceförvaltningen redovisar en positiv
budgetavvikelse för perioden om +6,4 mnkr. Prognos för helår 2014
beräknas till +5,6 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat att 7,0 mnkr ska sparas inom
måltidsverksamheten under 2014. Utöver detta ska även ITkostnaderna för förvaltningen minska med 0,9 mnkr. Detta blir totalt
7,9 mnkr i besparingskrav under innevarande år.
Överskott prognostiseras för IT-enheten, de ekonomi-och
personaladministrativa enheterna, företagshälsovård, samt
kundservice om totalt 6,8 mnkr. Överskottet beror till största del på
tillfälliga vakanser som ej har tillsatts, samt på ökade intäkter hos IT
enheten. Kostenheten prognostiserar ett underskott om -1,2 mnkr,
vilket innebär att förvaltningen totalt beräknar en positiv
budgetavvikelse om +5,6 mnkr för år 2014. Underskottet hos
kostenheten beror på att lagda besparingsåtgärder ej effektuerats
fullt ut, samt en asymmetri mellan externa kostnader och interna
intäkter.
För övriga verksamheter inom serviceförvaltningens område
beräknas inga budgetavvikelser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
Kommunstyrelsen
1. att godkänna budgetuppföljning för oktober 2014
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen
_____
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12 december 2014
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16 december 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 16 december 2014

§ 72

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 73

Diskussion internbudget 2015

§ 74

Uppföljning av politiskt måldokument

§ 75

Redovisning av synpunkter och klagomål

§ 76

Revidering av bidragsnormer

§ 77

Delegeringsärenden

§ 78

Anmälningsärenden

§ 79

Övrigt

1

16 december 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 16 december
2014, kl. 15.00-16.45
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Vice ordf.
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M) §§ 77-79 kl. 16.00-16.45
Tom Ohlsson (M)
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann- Mari Sternulf (S),
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande Eva Runesson (C) §§ 72-76 kl. 15.00-16.00
Ersättare
Ersättare

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Eva Runesson (C) §§ 77-79 kl. 16.00-16.45
José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Martin Henriksson (SD)

Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller

Fackliga
Torsten Samzelius, DIK
representanter
Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Magnus Pagels (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

2

16 december 2014

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 72-79
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….§§ 72-79
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 72-79
Magnus Pagels

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den december 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

16 december 2014

§ 72
Personal- och arbetsmiljöfrågor.
Torsten Samzelius, DIK, informerar om att
 Personalsituationen i biblioteksverksamheten är
fortsatt ansträngd
Torsten påminner om att vid tiden för den förra
nämndsammanslagningen färdigställdes och invigdes
Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek.
Torsten tackar kulturnämnden för gott samarbete och
önskar alla en god jul
______

4

16 december 2014

§ 73
Diskussion internbudget 2015.
Kulturnämnden diskuterar förutsättningar och viljeinriktning inför
kultur- och fritidsnämndens internbudget 2015.
Kulturnämnden diskuterar
 Ekonomiska ramar,
 Biblioteken,
- minskade bidrag från länsbiblioteket,
- ökade kostnader pga ”mer-öppet”,
- ökade kostnader för e- böcker,
- investeringar filialutveckling
 Kulturskolan
- Lokaler
- Tjänster
 Allmänkultur
- Bidragskontot
- Öppna Sinnet
- Utbildnings- och arbetsstipendium, 5 st. á 15 000 kronor
- Bidragen för ungdomskultur,
- Fler ansökningar om verksamhetsbidrag,
- Arrangemang
- Investeringar
 Övriga verksamheter
- Världsarvets utvecklingsplan,
- Bemanning världsarvscentrum
- Samordning av vaktmästartjänster,
- Vägnamn mm,
- Marianen musikkår
Kulturnämnden är enig om vikten av att fortsätta hålla ihop
världsarvsfrågorna och arbeta för en utveckling av den
verksamheten.
Kulturnämnden är enig om att, p.g.a. det ökande intresset för att
anordna kulturevenemang, potten för Öppna Sinnet behöver
förstärkas och uppgå till 700 000 kronor.
_____

5

16 december 2014
Revisionen
Akten

KN.2011.161.001

§ 74
Uppföljning av politiskt måldokument.
Tf. kulturchefen, Elina Tyrberg, redogör för den avstämning av
kulturnämndens politiska måldokument som har gjorts.
Redogörelse lämnas om uppfyllda mål, pågåaende men inte uppfyllda
mål och icke uppfyllda mål.
Kulturnämnden beslutar
att efter smärre redaktionella ändringar godkänna uppföljningen.
_______
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16 december 2014

Revisionen
Akten
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KN.2014.38.108

§ 75
Redovisning av synpunkter /klagomål.
Tf. kulturchef, Elina Tyrberg, redogör för ärendet.
Under perioden 2014 0625- 1216 har 2 synpunkter/klagomål kommit in.
Ett klagomål handlar om Kulturskolan och en fråga om speciella bibliotek.
Klagomålet angående Kulturskolans verksamhet har inte besvarats då
den inte hade någon avsändare. Dock genomgår Kulturskolan ett
utvecklingsarbete där denna typ av frågor lyfts upp.
Frågan om speciella bibliotek har besvarats omgående av
bibliotekschefen.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

16 december 2014

Handläggare
Akten

KN.2014.44.805

§ 76
Revidering av bidragsnormer.
Gällande bidragsnormer för kulturförvaltningen (2014-05-27 §34) har,
på uppdrag av kulturnämndens AU, reviderats. Syftet är att ytterligare
klargöra och förtydliga bidragsnormernas intentioner för att ännu bättre
uppfylla sitt syfte att fungera som stöd vid fördelning av kulturnämndens
ekonomiska medel.
Kulturnämnden beslutar
att efter smärre redaktionella ändringar, anta föreslagna revideringar
i Bidragsnormer för kulturförvaltningen.
_____
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16 december 2014

§ 77
Delegeringsärenden.
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Kulturpris 2014
 Utbildnings- och arbetsstipendier 2014
Redovisningen läggs till dagens protokoll.
_____
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§ 78
Anmälningsärenden.
 KS 121104 § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny
organisation
 KF 141023 § 190 Finansrapport augusti 2014,
 KF 141023 § 189 Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet per den 31 augusti 2014,
 KF 141023 § 188 Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag per den 1 september 2014.
Redovisningen läggs till dagens protokoll.

16 december 2014

11

§ 79
Övrigt.
Birgitta Möller (S) sänder en hälsning och ett stort tack till
Kulturskolan för en mycket fin konsert i Amiralitetskyrkan den 14
december.
Ordföranden, Jan Lennartsson (M), tackar all personal i
kulturförvaltningen för ett fantastiskt gott utfört arbete.
Organisationen utstrålar kraft och professionalitet.
Vidare riktar han ett stort tack till kulturnämndens ledamöter för gott
samarbete och gott samarbetsklimat.
Ordföranden tackar controller, Anders Svensson, för tydliga och
informativa rapporter, tf. kulturchef, Elina Tyrberg, för att på ett
föredömligt sätt ha tagit sig an en tuff arbetsuppgift och
nämndsekreterare, Lisbeth Johansson, för gott samarbete.
Vice ordföranden, Birgitta Möller (S), tackar personal, politiker och
övriga för gott samarbete omkring kulturnämnden.
Bruno Carlsson (SD) tackar alla för gott samarbete.
Ordföranden, Jan Lennartsson, önskar samtliga God Jul och Gott
Nytt År.
Vice ordföranden, Birgitta Möller önskar ordföranden detsamma.
_____

