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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
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31 januari 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 februari 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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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.
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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
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§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
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§ 15

Vad kulturförvaltningen gjort enligt Handikappolitiska programmet 2005
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Stadsanalysen
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§ 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
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28 februari 2006

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

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 mars 2006
§ 21

Ansökan om status som ideell kulturförening från Karlskrona Filmstudio

§ 22
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§ 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
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28 mars 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 april 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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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.
___________
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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
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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
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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
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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.
___________
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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.
________
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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
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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.
_________
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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
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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.
_________
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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.
___________
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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
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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
___________
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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
__________
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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.
_____________
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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.
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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
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19 december 2006

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 december 2006
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………………….
Eva Karlsson
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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.
___________
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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.
_________
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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
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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.
___________
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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.
__________
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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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