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

2

24 januari 2002

3

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.
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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.
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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)
_____
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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.
_____
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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.
_____
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§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.
_____
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§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.
_____
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§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.
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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
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§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.
_______
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§ 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.
_______
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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.
______
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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.
______
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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
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§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
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§ 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
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§ 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
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§ 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.
_______
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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

4

§ 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

6

§ 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
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§ 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

3

22 augusti 2002

4

§ 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

5

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.
______

6

22 augusti 2002
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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

1

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
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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.
______
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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.
________
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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.
________
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§ 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.
________
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§ 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.
______
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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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 17 oktober 2002
§ 44

Yttrande över det Handikappolitiska programmet

§ 45

Anhållan om reducerad hyra för konserthusteatern

§ 46

Nulägesrapport om teater samt barn- och ungdomskultur i Karlskrona kommun

§ 47

Nulägesrapport från biblioteken i Karlskrona kommun

§ 48

Mediapolitik

§ 49

Förslag till konstutställning

§ 50

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
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Akten
Handikappförvaltningen
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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.
______
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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.
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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

7

§ 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.
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9

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.
______
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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.
_______
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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
§ 51
§ 52
§ 53
§ 54
§ 55
§ 56
§ 57
§ 58
§ 59
§ 60
§ 61
§ 62

Ändring i föredragningslistan
Förslag till uppvaktning och deltagande vid föreningsjubileer
Disposition av bank- och postgirokonton fr.o.m. 2003-01-01
Bokslut per den 31 oktober 2002-11-26, bilaga
Detaljplan för Pottholmen
Detaljplan för kv. Havfrun, Hector m.fl. (Västerudd)
Nytt belägenhetsregister i Karlskrona kommun
Delegeringsärenden
Kulturnämndens sammanträden 2003
Övrigt - fotoutställning
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
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21 november 2002
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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.

_______

21 november 2002
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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.
______

21 november 2002
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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.
_______

21 november 2002
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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

8

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
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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.
______
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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.
_________

