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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 januari 2008 
 
 
§ 1 Internbudget 2008 – diskussion 
 
§ 2 Angående innestående utbetalning av bidrag 
 
§ 3 Öppna Sinnet 
 
§ 4 Motion – Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010?  

Börja planeringen av området nu! 
 
§ 5 Rapport – Kartläggning av Barn- o Ungdomskulturen i Karlskrona 
 
§ 6 Avrapportering av biblioteksjämförelser (3KVH) 
 
§ 7 Information om Cultural Planning 
 
§ 8 Delegationsärende 
 
§ 9 Anmälningsärende 
 
§ 10 Övrigt 
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Plats och tid  Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona 
  tisdagen den 29 januari 2008 klockan 13.30 – 16.00. 

Beslutande   
Ledamöter  Jan Lennartsson (m)  ordförande 
  Sophia Ljungberg (m) 
  Nicole Carlbäck (fp) 
  Ulf Lundh (c) 
  Jimmy Petersson (s) 
  Anders Persson (s) 
  Ulf Hansson (v) 
  Richard Jomshof (sd)  

Tjänstgörande ersättare Tom Olsson (m) 
Åke Stridh (s)  
Johanna Larsson (s) 

Övriga närvarande  
Ersättare  Lars Karlsson (c) 

Johannes Chen (kd) 
Jan-Erik Jansson (s) 
Billy Peltonen (s) 

Tjänstemän  Ivar Wenster kulturchef  
Barbro Ingemansson kulturstrateg 
Ingela Svensson ekonom 
Inger Persson bibliotekschef  närvarande §§ 1 – 7 
Eva Wernersson bitr bibliotekschef  närvarande §§ 1 – 7 
Annika Eklund chef allmänkultur 
Maria Holmqvist kulturpedagog 

Sekreterare  Therese Heiderup 

Lämnat återbud  Birgitta Möller (s)  vice ordförande 

Justering 
Justerare  Sophia Ljungberg (m) 

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
  måndagen den 4 februari 2008 klockan 12.00. 

Justerade paragrafer  §§ 1 – 10 

Underskrifter 
Sekreterare  ……………………………………. 

  Therese Heiderup 
 
Ordförande  ……………………………………. 
  Jan Lennartsson  
 
Justerare  …………………………………….. 
  Sophia Ljungberg  
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 februari 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 

 
i tjänsten 

 
 

………………………………………………. 
Therese Heiderup 
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§ 1 
Internbudget 2008 – Diskussion  
 
Ordförande erinrar om att nämnden ska diskutera långsiktiga besparingsåtgärder 
för att förekomma framtida besparingskrav, så att nämnden har råd att även 
fortsättningsvis stimulera eldsjälar och föreningar som gör kulturaktiviteter i 
Karlskrona. Kulturförvaltningens ekonom och förvaltningschef redogör för arbetet 
med 2008 års internbudget och visar ett utkast av bokslutet för år 2007. 
Kulturförvaltningen har såsom andra förvaltningar i kommunen ett förväntat 
sparbeting för år 2008. Nämnden diskuterar underlaget och flera yttrar sin oro 
över sparkravens effekter samt vikten av att noga överväga på vilket sätt 
sparkraven kan mötas. Respektive grupp kommer att arbeta vidare med innehållet 
inför arbetsutskottet i februari och beslut fattas därefter. Vidare har kultur-
förvaltningen ett fortsatt uppdrag att finna långsiktiga besparingsalternativ. 
 
Kulturnämnden godkänner redogörelsen. 
___________ 
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Akten  2008.12.860 
 
 
 

 
§ 2 
Angående innestående utbetalning av bidrag 
 
Kulturförvaltningen har idag en rad olika samlingslokaler som hyrs ut. 
Förutom Konserthusteatern, Sparresalen och bibliotekets hörsal kommer under 
året dessutom öppnas möjlighet att hyra samlingslokaler i den nya konsthallen; 
Salongen och Balkongen. Taxor för samtliga kulturlokaler är satta. 
 
Sedan något år tillbaks har det ibland uppstått en situation där kulturföreningar 
hyr lokal till den redan förmånliga föreningstaxan, men inte betalar sin faktura. 
Då uppstår en situation med merarbete på administrativ nivå och onödiga 
frågetecken kring eventuella överenskommelser och liknande. 
 
Med förebild från idrotts- och fritidsnämnden föreslås därför att kulturnämnden 
förekommer denna typ av problem, genom att då kulturförening som erhåller 
bidrag ej betalar hyra, hålls motsvarande summa inne på nästkommande 
bidragsutbetalning. 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta  
 
att  då bidragstagande kulturföreningar ej betalar fakturor för tillfällig 

förhyrning av kulturförvaltningens lokaler, hålls motsvarande summa inne 
på nästkommande bidragsutbetalning. 

 
Yrkanden 
 Anders Persson (s): Bifall till förslaget. 
 
Kulturnämnden beslutar enligt kulturförvaltningens förslag 
 
att  då bidragstagande kulturföreningar ej betalar fakturor för tillfällig 

förhyrning av kulturförvaltningens lokaler, hålls motsvarande summa inne 
på nästkommande bidragsutbetalning. 

_____________ 
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Akten  2007.114.807 
  
  
 
 

§ 3 
Öppna Sinnet 
 
Arbetsgruppen för 2008 års Öppna Sinnet har träffats och gått igenom de 42 
ansökningar som kommit in. Ansökningsantalet är glädjande högt och föreslagna 
arrangemang håller en god bredd och kvalitet. Arbetsgruppen försöker fördela 
bidragen så att bidragsbeviljade ansökningar tillgodoser en spridning av 
arrangemang mellan centrum och landsbygd. Beslut fattas på delegation senare 
under veckan och en presentation av utdelningen ur Öppna Sinnet sker i 
pressmeddelande under torsdagen den 31 januari. En sammanställning bifogas 
även i nästa protokollutskick. 
 
Kulturnämnden godkänner redogörelsen. 
___________ 
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Kommunfullmäktige 2007.76.860 
Akten 
 
 
 
 § 4 

Motion – Nytt kulturhus på Hattholmen/Oljehamnen 2010? Börja 
planeringen av området nu! 
Kulturnämnden har vid sammanträdet den 25 september 2007, § 76, lämnat ett 
yttrande jämte ett beslutsförslag om att motionen lämnas utan bifall samt att 
motionen därmed anses besvarad. Kommunstyrelsen har vid sammanträde den 6 
november 2007, § 230, föreslagit kommunfullmäktige besluta att motionen anses 
besvarad. Dock har kommunfullmäktige vid sammanträde den 28-29 november 
2007 beslutat om återremiss. Kulturnämndens yttrande skall kompletteras med 
yttrande från miljö- och byggnadsnämnden avseende planeringssituationen för 
Hattholmen/Oljehamnen. 
___________ 
 



 
   
                                                                                                                       29 januari 2008       8 
 
 
 
 
 
  
 
 § 5 

Rapport – Kartläggning av barn- och ungdomskulturen i Karlskrona 
 
Kulturpedagogen informerar om den undersökning som personal på kulturskolan, 
biblioteket och kulturenheten har gjort angående hur kulturutbudet utanför den 
egna verksamheten ser ut för barn och ungdom. Utgångspunkten för analysen 
kommer av samtal med föreningar och verksamheter om deras aktiviteter efter 
frågeställningarna – Vad, vem och var finns aktiviteterna, samt hur får vi kontakt 
med varandra? 
 
Resultatet finns samlat under arbetsnamnet Galaxen och visar en geografisk 
fördelning. Det finns en bredd i aktivitetsutbudet och ett stort engagemang, samt 
en önskan att göra mer och att göra samarrangemang. Kulturförvaltningen vill 
därför hjälpa till genom att göra en hemsida med information om barn- och 
ungdomskulturen i Karlskrona, med kontaktuppgifter till föreningar, vår egen 
verksamhet och aktuella arrangemang.  
 
Kulturnämnden tackar för informationen. 
____________  
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Akten  2007.88.041 
    
   

 
 

 § 6 
Avrapportering biblioteksjämförelser (3KVH) 
Biträdande bibliotekschefen informerar om de pågående biblioteksjämförelser 
som sker. Karlskrona, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad (3KVH) arbetar 
sedan 2004 gemensamt med kostnads- och kvalitetsjämförelser angående olika 
kommunala verksamheter, bland annat har man studerat gymnasieskolan och 
förskolan. Hösten 2007 träffades bibliotekschefer och ekonomer från de olika 
kommunerna för att lägga upp arbetet med nästa kostnads-/kvalitetsstudie inom 
kommunernas biblioteksverksamhet. Studien ingår i ett nationellt projekt som 
drivs av Sveriges Kommuner och Landsting, Finansdepartementet och Rådet för 
främjande av kommunala analyser.  
 
Undersökningens syfte är att ur ett medborgarperspektiv ge en bild av vad som 
blir resultatet av satsade pengar samt att ur ett organisationsperspektiv bidra till 
lärande och utveckling mot högre kvalitet och bättre utnyttjande av resurser. 
Jämförelserapporten ska vara färdig i maj 2008 och förnyas troligen året därpå. 
 
Kulturnämnden tackar för informationen. 
___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* KKKVH eller 3KVH avser Karlskrona, Kalmar, Kristianstad, Växjö och Halmstad. 
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§ 7 
Information om Cultural Planning 
 
Kulturstrategen och kulturchefen berättar om analysverktyget Cultural Planning. 
Kulturförvaltningen föreslår att analysmetoden Cultural Planning används i 
framtida kulturplaner för att finna nya vägar som stärker kommunens identitet och 
tar till vara de egna tillgångarna. Genom Cultural Planning inventeras tillgångar, 
resurser och möjligheter på lokal nivå och kontakter knyts mellan de myndigheter, 
organisationer och personer som kan och vill vara en del. Ett syfte är att uppnå en 
samverkan mellan kultur, näringsliv och politiska områden. 
Kultur som näring har visats sig ha en potential för tillväxt som bidrar till ökad 
attraktionskraft, ökad livskvalitet och integration. Det är det unika som kan 
utvecklas och ge ökad dynamik i området. Ordförande lämnar ordet fritt för 
diskussion. 
Kulturnämnden tackar för föredragningen. 
____________
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§ 8 
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende     Delegat 
Planprogram för VÄSTRA RÖDEBY 3:1 m.fl. (Bubbetorp),  Ivar Wenster 
Karlskrona kommun, Blekinge län. 
 
Planprogram för del av KARLSKRONA 5:1 m.fl.  Ivar Wenster 
(Västra Mark), Karlskrona kommun, Blekinge län. 
 
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen. 
___________ 
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§ 9 
Anmälningsärende 
    
Avsägelser av kommunala uppdrag, KF 071025 § 148. KN 2006.122.102 
 
Kommunala val, KF 071025 § 149.   KN 2006.122.102 
 
Skrivelse från idrottsföreningar/ledare angående det  
minskade stödet till idrottsledarutbildning.  KN 2007.47.805 
 
Budget 2008 och plan 2009-2010 för Karlskrona  
kommunkoncern, KF 071128-29 § 168.   KN 2007.88.041 
 
Kommunala val, KF 071128-29 § 170.  KN 2006.122.102 
 
Ändring för ökad tillgänglighet av byggnad 552,  
Amiralitetskyrkan Ulrika Pia, Karlskrona 4:17,  
Sydkustens örlogsbas, Karlskrona kommun, Blekinge län.  KN 2007.138.870 
 
Budgetuppföljning 31 oktober 2007, KF 071220 § 184.  KN 2006.59.041 
 
Alkohol och drogpolicy, KF 071220 §186.   KN 2007.74.026 
 
Tackbrev från Pingstkyrkan och producenten för  
Future Dreams.     KN 2007.84.805 
___________ 
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 § 10 

Övrigt  
 
Inbjudan till barnföreställning 
Fem ledamöter med barn i 6-9 års ålder inbjuds till premiären av ”Farmors alla 
pengar”, den 14 feb kl 11.00 i Gullberna Parks filmsal. För biljetter, kontakta 
nämndsekreteraren. 
 
Nytryck av Konstfolder 
Genom samarbete med Blekinge museum och med vänligt bistånd från familjen 
Langemark.  
 
Föreläsning/Seminarie 
Nämnden kan representeras med en ledamot, mot föredragning av arrangemanget.  

§ 11 februari: ”Vill du veta mer gå in på www”, Kalmar bildningsförbund. 
§ 13 februari:  Musik i Blekinge, seminariet visar musikutbudet. 

 
Nya stadsbiblioteket  
Ordförande informerar om styrgruppens arbete, Kungsplan och Pottholmen 
kvarstår ännu som förslag. Diskussioner förs med Kärnhem angående deras 
eventuella etablering på Pottholmen. 

 
Kulturpris- och stipendieutdelningen 
Nämnden tackar kulturförvaltningen för den välarrangerade ceremonin och delger 
sin uppskattning att få delta och träffas under kvällens tillställning. 
 
Val av politisk grupp 
Ordförande lyfter behovet av att tillsätta en politisk grupp för att belysa hur 
nuvarande biblioteksfilialstruktur ser ut för att ge förslag till förbättringar och 
förändringar. Gruppens arbete startar omgående och ska presentera framkommet 
resultat under våren.  
 

Kulturnämnden beslutar  
att  utse ledamöter och ersättare till gruppen enligt följande: 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare 
Tom Olsson (m), sammankallande Ulf Lundh (c) 
Nicole Carlbäck (fp) Anders Persson (s) 
Lars Karlsson (c) 
Jimmy Petersson (s) 
Åke Stridh (s) 

__________ 
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 februari 2008 
 
 
§ 11 Bokslut och verksamhetsberättelse 2007 
 
§ 12 Internbudget 2008 
 
§ 13 Förslag om nya avgifter för Kulturskolan 
 
§ 14 Ansökan om status som ideell kulturförening, Blekinge Läns Körförbund 
 
§ 15 Information om Idea Stores 
 
§ 16 Information om Sail 2008 och 10-årsjubiléet av Karlskronas världsarv 
 
§ 17 Diskussion om nämndens resa 
 
§ 18 Inbjudan till Kulturutredningen i Kalmar 
 
§ 19 Delegationsärende 
 
§ 20 Anmälningsärende 
 
§ 21 Övrigt 



   
   
  26 februari 2008    2 

Plats och tid  Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona 
tisdagen den 26 februari 2008 klockan 13.30 – 16.30. 

Beslutande   
Ledamöter   Jan Lennartsson (m)  ordförande §§ 12 – 21, frånv. del av § 11 
   Birgitta Möller (s) ordförande § 11, vice ordförande §§ 12 – 21 
  Sophia Ljungberg (m) 
  Nicole Carlbäck (fp) 
  Ulf Lundh (c) 
  Jimmy Petersson (s) 
  Anders Persson (s) 
  Richard Jomshof (sd) 
  Ulf Hansson (v)  

Tjänstgörande ersättare Åke Stridh (s)  
Jan-Erik Jansson (s) § 13 

Övriga närvarande  
Ersättare  Tom Olsson (m) 
  Lars Karlsson (c) 

Johannes Chen (kd) 
Jan-Erik Jansson (s) §§ 11 – 12, 14 – 21 
Billy Peltonen (s) 

Tjänstemän  Ivar Wenster kulturchef  
Barbro Ingemansson kulturstrateg 
Ingela Svensson ekonom, §§ 11 – 12 
Lena Dehlin personalsekreterare 
Inger Persson bibliotekschef, §§ 11 – 12 

Sekreterare  Therese Heiderup 

Lämnat återbud Johanna Larsson (s) 
  Adam Davidsson (m)   

Justering 
Justerare  Nicole Carlbäck (m)  § 11 – 21 
    

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
  tisdagen den 11 mars 2008. 

Justerade paragrafer  §§ 11 – 21 
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Underskrifter 
Sekreterare  ……………………………………. 

  Therese Heiderup 
 
Ordförande § 11  ……………………………………. 
  Birgitta Möller  
 
Ordförande §§ 12-21 ……………………………………. 
  Jan Lennartsson  
 
Justerare §§ 11-21  ……………………………………..   

Nicole Carlbäck 
 
 
 

 
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 12 mars 2008,  
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 
 
i tjänsten 
 
 
………………………………………………. 
Therese Heiderup 
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Kommunledningsförvaltningen  2008.16.042 
Kommunstyrelsen  
Akten   

  
   
§ 11 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2007 

Kulturförvaltningens ekonom redogör för förvaltningens finansiella bokslut. 
Förvaltningschefen föredrar kort om kulturnämndens verksamhet 2007 och 
kommer på följande nämndssammanträde att visa den besöksstatistik som är 
lämnad till SCB avseende kulturlokalerna, som svar på nämndens fråga om 
Sparresalen som kulturlokal. Personalsekreteraren redogör för personalbokslutet, 
där resultatet av den speciella satsningen på friskvård och hälsa under 2007 
framgår. 

Ordförande riktar beröm till kulturförvaltningens personal för gott arbete med att 
minska underskottet under året, de oförutsedda kostnaderna till trots.  

Vice ordförande önskar få justerat två skrivfel i missivet till kommunstyrelsen, 
vilket ordföranden finner att kulturnämnden godkänner och som ger resultatet att 
”m m” läggs till efter ”bildkonst” och att förkortningen UKM förtydligas.  

De innehållsrika verksamhetsberättelserna visar vilket stort utbud av kultur som 
har erbjudits i Karlskrona år 2007. Med anledning av detta riktar ledamoten Åke 
Stridh sitt beröm till kulturförvaltningens personal, för ett engagemang som har 
resulterat i ett större kulturutbud än vad som borde vara möjligt inom lagd 
budgetram. 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att  godkänna årsbokslutet för år 2007, 

att hos kommunstyrelsen begära befrielse från att återställa negativt resultat 
881 tkr för år 2007, och 

att hos kommunstyrelsen begära att få föra över de ej utnyttjade 
investeringsmedlen om 303 tkr avseende projekt nytt bibliotek till år 2008. 

 
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden 
enligt förslaget. 
______________
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Kommunledningsförvaltningen  2007.88.041   
Akten 
 
 
 

§ 12 
Internbudget 2008  

Kulturförvaltningens ekonom berättar i korthet om arbetet med internbudgeten för 
2008. Justeringar har gjorts för nya löner år 2007, och av beloppen för 
arbetsgivaravgifter samt nya hyror för år 2008. 

Förvaltningen har erhållit 500 tkr för hyran i den nya konsthallen.  

300 tkr har erhållits för halvårseffekt av ökat bidrag till Blekinge museums nya 
lokaler på Rosenholm medan förvaltningen själv täcker 75 tkr.  

Biblioteken har tillförts 150 tkr för helårseffekt av de personalförändringar som 
gjordes förra året. Dessutom har biblioteken tillförts 150 tkr för att täcka 
kostnaden för semestervikarier. Detta i enlighet med det budgetförslag som 
nämnden antog i höstas. 

Plusjobb har tillförts 75 tkr i enlighet med ovan nämnda budgetförslag. För att 
täcka underskottet har dessutom ytterligare 23 tkr tillförts från administration och 
7 tkr från finansiella poster. 

Efter det att budgeten antogs i höstas har ett antal negativa poster tillkommit. Det 
gäller förvaltningens andel av de så kallade RUP-åtgärderna 300 tkr, ovan nämnda 
finansiering av Blekinge museum 75 tkr, intäktsuppräkning 150 tkr, orealiserade 
besparingar skolbibliotek 200 tkr, utebliven inflationskompensation 125 tkr, samt 
minskad höjning av intäktskrav med 100 tkr på konserthuset – då de nya taxorna 
dragit ut på tiden. För att täcka detta har ett antal åtgärder vidtagits. Den tidigare 
beslutade utökningen av Öppna sinnet på 250 tkr uteblir, bidragen föreslås minska 
med ytterligare 300 tkr, resterande budget för utköpt medarbetare på 100 tkr tas i 
anspråk, reserven minskas till 200 tkr och tidigare återställning av världsarvet med 
150 tkr blir bara 50 tkr.  

Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 19 februari 2008 tillstyrkt 
kulturförvaltningens förslag till internbudget för 2008, med tillägget att besparingen 
på världsarvsbudgeten ska tas från annat håll. Nämnden för en öppen diskussion om 
var besparingen ska tas ifrån.  

Mötet ajourneras 40 minuter för överläggning inom grupperna. 
 
Yrkanden  
Ordföranden Jan Lennartsson (m): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med 
följande tilläggsyrkande:  

att  lägga till 150 000 kr som en generell besparing på kulturförvaltningen varav 
50 000 kr tas i anspråk till utredning av studieförbundens bidragsberoende och 
resterande 100 000 kr används för att befria världsarvsbudgeten från besparing 
med motsvarande belopp.  
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forts § 12 
 
 
att arbetsutskottets förslag på 300 000 kr i RUP-besparing på bidragen fördelas 

enligt följande; 50 000 kr på kulturföreningarna, 50 000 kr på studieförbunden 
och 200 000 kr på Marinens musikkår. 

 
Vice ordförande Birgitta Möller (s), Anders Persson (s), Marcel Abedini (mp) samt 
Richard Jomshof (sd): yrkar bifall till arbetsutskottets förslag samt till ordförandens 
tilläggsyrkande. 

Åke Stridh (s), Jimmy Petersson (s) och Ulf Hansson (v): yrkar avslag på arbets-
utskottets förslag samt på ordförandens tilläggsyrkande, och yrkar istället på 
återremiss av internbudgeten för 2008 för att utreda vilken effekt en besparing på 
bidragen ger för bidragstagarna. 
 
Proposition 1 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 
återremitteras och finner att kulturnämnden beslutar att ärendet avgörs idag.  

Proposition 2  
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att kulturnämnden beslutar 
enligt detta.  

  
Kulturnämnden beslutar således 

att  godkänna kulturförvaltningens förslag till internbudget för 2008, 

att inte lägga någon besparing på världsarvsbudgeten och att motsvarande 
belopp på 100 000 kr istället ska fördelas generellt inom 
kulturförvaltningens verksamhet,  

att internbudgeten ytterligare belastas med en kostnad av 50 000 kr för att 
utreda studieförbundens bidragsberoende och att denna kostnad täcks genom 
en generell besparing inom kulturförvaltningens verksamhet, samt 

att RUP-besparingen på bidragen fördelas med 50 000 kr på studieförbunden, 
50 000 kr på kulturföreningarna och 200 000 kr på Marinens musikkår. 

 
Reservationer 
Åke Stridh (s), Jimmy Peterson (s) och Ulf Hansson (v) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget yrkande och lämnar över en skriftlig reservation.  
Se bilaga 1.  
______________ 
 



._~~ 

(j) pi ~ ;::; / ' \ 
\;cie{} //;4~ . ./{)-~{/"'- ~J ( 

~ V 1. 1,/el- 1.f-7 k fe-:,-p~x~,'l('~·?e-vni~t?:·, . 
L'": I /( / ,; /! 11 T\ . .! 't. fl--2_:;;~ ,o""e jJ_Cf/J./"'.O-."A-v~·e.. , j/<ZJ 1,,&0.<~ 
·I v -" Y- ivr1 e('LrP1 . 

? • ö ke,,fA!..J.<) 1/, <kli ~L,/ y 
~ : r-,c~;, ~/ k-rf«:,,/ 

~~C/{l'Lf't:h 
3 JJr cka?,7 ~ a~~4 
fa0~vt~4/J ,AMwP0-. " 
'/1'f11<Aµl c~ ~ .. .z , 

.~11- ~~~· 



   
   
  26 februari 2008    7 
 
 
Akten   2008.14.806 
 
 
  
 

§ 13 
Förslag om nya avgifter för Kulturskolan 
 
Terminsavgifterna till Kulturskolan föreslås en uppräkning med c:a 2% från och 
med höstterminen 2008 enligt följande: 

 
Ämne Idag barn Ny avgift Idag vuxna Ny avgift
Upptakten 550 560  
Instrument, rock, dans, teater 580 595 1 160 1 190
Bild, film 625 640 1 250 1 280
Körsång 280 285 350 360
Låg instrumenthyra 250 255 500 510
Hög instrumenthyra 550 560 1 100 1 120
Administrativ avgift 150 150 150 150

 
Avgifterna föreslås gälla under läsåret 2008/2009. 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna föreslagna taxor för läsåret 2008/2009. 

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden 
enligt förslaget. 
__________ 
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Akten  2008.10.805 
    
   

 
 
§ 14 
Ansökan om status som ideell kulturförening, Blekinge Läns Körförbund 
 
Blekinge Läns Körförbund har den 30 januari 2008 inkommit med ansökan om att 
bli betraktad som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns 
för Konserthusteatern, Sparresalen och nya konsthallen Skandia. 
 
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna ansökan om status som ideell kulturförening från Blekinge Läns 
Körförbund. 

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden 
enligt förslaget. 
__________ 
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§ 15 
Information om Idea Stores 
 
Konceptet The Idea Stores kombinerar det bästa av traditionellt bibliotek och 
informationsservice med lärande och utbildning, till en helhet införlivat i det 
moderna livsmönstret. 
 
Kulturchefen informerar om sitt och utvecklingschefens besök i Whitechapel,  
London – en av de fyra Idea Stores-byggnader som finns i stadsdelen Tower 
Hamlets. Biblioteket Whitechapel är den största av de fyra.  
Konceptet The Idea Store lanserades 1999 av The Department of Culture, Media 
and Sport, efter en grundlig utredning av folkbiblioteken i stadsdelen Tower 
Hamlets. 800 av stadsdelens invånare fick svara på vad de önskade av sina 
bibliotek och det visade sig att 70 procent sällan gick dit. 98 procent svarade dock 
att biblioteken var viktiga och att de ville ha dem kvar. Förutom utbildning 
önskade man allmän information på sina bibliotek, fler utställningar, cd/dvd-
utlåning och ett bättre bokutbud. Man önskade också längre öppettider med 
helgöppet, närhet till shopping och tillgång till medborgarservice.  
 
Tydligt var önskemålet att kunna kombinera besöket på biblioteket med andra 
ärenden och i Idea Stores konceptet har man därför införlivat det moderna 
livsmönstret. Bibliotek och utbildningscentrum finns nu i samma byggnad och är 
en träffpunkt för stadsdelens invånare med tillgång till studielokaler, datorer med 
medieprogram och Internet, utställningar, kafé och butik. Det centrala är att 
livsmönstret tillåts existera genom så få förbud som möjligt och enkelheten att 
tillgodogöra sig information och lärande – där personalen fyller en minst lika 
viktig roll som mediesamlingarna och de utplacerade datorerna.  
 
The Idea Store är ett nytänkande som förändrar begreppet bibliotek och 
bibliotekens besöksantal har tredubblats sedan deras ombyggnad enligt konceptet. 
Biblioteksvärlden har uppmärksammat konceptet och det är Pritzkerprisnominerat 
och belönat med RIBA-pris. 
 
Kulturnämnden beslutar  

att    ta informationen till dagens protokoll 
____________
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 § 16 
Information om Sail 2008 och 10-årsjubiléet av Karlskronas världsarv 
 
Kulturchefen informerar om årets Sail. Förra årets nystart med ledorden  
”Vatten – Värdskap – Världsarv” utvecklas ytterligare detta år, då tydlig fokus 
läggs på Världsarvet genom att fler aktiviteter i historisk miljö bereds till 
världsarvsporten och hela Kungsbron. Sailet pågår den 31 juli – 3 augusti men 
redan den 24 maj öppnar arrangemang kring firandet av världsarvets 10-års 
jubileum. Då hålls det nu traditionsenliga Marinens dag & Hemliga rum, då 
allmänheten bjuds in att se Marinens verksamheter med uppvisningar och 
örlogsvarvets unika miljöer. 
Under sommaren bedrivs även ett konstprojekt med polska konstnärer som skapar 
dialog kring världsarvet.  
 
Söndagen den 10 augusti är officiell jubileumsdag för världsarvet som samman-
faller med Karlskronas privilegiedag. 
  
Kulturnämnden beslutar  

att    ta informationen till dagens protokoll 
____________
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§ 17 
Diskussion om nämndens resa 
 
Kulturchefen väcker frågan om nämndens studieresa i höst. Ordförande påpekar 
att nämnden har ett ansvar att utveckla kulturfrågor och därför är det viktigt att 
nämnden träffas under en eller flera dagar. Resan beräknas till den 30 september 
2008. Vidare planering och information sker framöver. 
 
Kulturnämnden beslutar  

att    ta informationen till dagens protokoll 
____________
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§ 18 
Inbjudan till Kulturutredningen i Kalmar 
 
Presidiet inbjudes till samtal under Kulturutredningen i Kalmar den 3 mars 2008, 
dock har ordföranden förhinder och Marcel Abedini (mp) åker i dennes ställe 
tillsammans med vice ordförande Birgitta Möller (s) och kulturchefen. Tillfället 
ger chansen att delta i kulturpolitiken innan kulturutredningen överlämnas till 
Kulturministern. 
 
Kulturnämnden beslutar  

att    ta informationen till dagens protokoll 
____________
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§19 
Redovisning av delegationsbeslut 
 
Ärende    Delegat 

AU-beslut:   Nytt vägnamn i Jämjö KN: s AU KN 2005.135.246 
 
AU-beslut:  Nytt vägnman i Tving KN: s AU KN 2008.14.246 
 
Kulturnämnden beslutar 

att    godkänna redovisningen av delegationsbeslut.  
 
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen. 
___________ 
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§ 20 
Anmälningsärende 
    
Väckt fråga om byggnadsminnesförklaring på fastigheten KN 2008.9.879 
Kalleberga 5:8, av Ekholms fotoataljé, i Ronneby kommun. 
___________ 
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 § 21 
Övrigt 

    
1. Jämjö filialbibliotek firar sitt nya barnrum lördagen den 15 mars  

klockan 13 – 15.30 med invigningstal, trollkarl och överraskningar. 
 
2. Konsthallen Skandia invigs till våren, närmare bestämt lördagen den 3 maj 

klockan 11, annons är på väg ut och särskild inbjudan till nämnden kommer 
att lämnas framöver. 

 
3. Nämnden föreslås godkänna Johanna Larsson (s) som Anders Perssons (s) 

personlige ersättare i AU.   
 

Kulturnämnden beslutar  

att godkänna Johanna Larsson (s) som Anders Perssons (s) personlige 
ersättare i nämndens arbetsutskott. 

___________ 
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Plats och tid  Karlskrona Konsthall, Salongen, Borgmästaregatan 17, Karlskrona 
  tisdagen den 29 april 2008 klockan 13.30 – 15.35. 

Beslutande   
Ledamöter  Jan Lennartsson (m)  ordförande 
  Sophia Ljungberg (m) 
  Nicole Carlbäck (fp) 
  Ulf Lundh (c) 
  Jimmy Petersson (s) 
  Anders Persson (s) 
  Johanna Larsson (s) 
  Richard Jomshof (sd)  
  Ulf Hansson (v)  

Tjänstgörande ersättare Anna Månsson (m) 
Åke Stridh (s)  

Övriga närvarande  
Ersättare  Tom Olsson (m) 

Johannes Chen (kd) 
Jan-Erik Jansson (s) 
Billy Peltonen (s) 

Tjänstemän  Ivar Wenster kulturchef  
Barbro Ingemansson kulturstrateg 
Ingela Svensson ekonom 
Inger Persson bibliotekschef   
Eva Wernersson bitr bibliotekschef   
Annika Eklund chef allmänkultur 

Sekreterare  Therese Heiderup 

Lämnat återbud  Birgitta Möller (s)  vice ordförande 
  Marcel Abedini (mp) 

Justering 
Justerare  Sophia Ljungberg (m) 

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
  fredagen den 9 maj 2008. 

Justerade paragrafer  §§ 22 – 31 
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Underskrifter 
Sekreterare  ……………………………………. 

  Therese Heiderup 
 
Ordförande  ……………………………………. 
  Jan Lennartsson  
 
Justerare  …………………………………….. 
  Ulf Lundh  

 
 
 
 

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 12 maj 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 
 
i tjänsten 
 
 
………………………………………………. 
Eva Karlsson 
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Kommunledningsförvaltningen 2007.88.041 
Akten 
                                                                                                              
                                                                                                                       

                                                                                            
 
 
§ 22 
Budgetuppföljning kulturnämnden mars 2008 
 
Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljningen för mars 2008. 
Resultatet för kulturnämndens verksamheter per den 31 mars uppgår till +934 tkr 
att jämföra med det budgeterade resultatet +732 tkr. I resultatet ingår ankomst-
registrerade fakturor med 280 tkr. Den största delen av det senare beloppet är 
hänförligt till bibliotek.  
 
Risk finns för underskott på IT beroende på utbyten av gamla datorer (-50 tkr) 
samt på plusjobb (100 - 150 tkr) på grund av delvis retroaktiva lönehöjningar som 
avser förra året samt på grund av att man missat att lägga ut innestående semester 
i tid. 
Plusjobbens lönehöjningar blev klara först i februari månad 2008. Inga 
kompensationer kommer att utbetalas från Kommunstyrelsen.   
 
Oklarheter har uppstått i finansieringen av projektet Sunna Brass där 
extrakostnader på ca 125 tkr har uppstått. Kostnaderna för invigningen av ny 
konsthall om ca 100 tkr som inte kan klaras inom verksamheten måste också 
täckas. Detta tillsammans blir ca 425 tkr. 
 
300 tkr har tillskjutits från kommunfullmäktige för ökat bidrag till Blekinge 
museum när deras nya lokaler på Rosenholm invigs. Denna byggnation kommer 
med stor sannolikhet att bli försenad och tas i bruk senare under året än tidigare 
beräknats vilket innebär att förvaltningen kan ta i anspråk de 75 tkr som skapats 
inom budget för detta ändamål. 
 
Följande åtgärder föreslås: 

• Att ta 100 tkr från reserven.  
• Att de 50 tkr som reserverats för utredning av bidragen till 

studieförbunden innehålls. Istället planeras för användning under 2009. 
• Att hålla inne det bidrag som förvaltningen själv tillskapat och som 

eventuellt inte kommer att behöva betalas ut till Blekinge museum. Detta 
beräknas ge  
35 tkr. 

• Att biblioteket åläggs att spara 40 tkr. 
• Inköpsstopp införs på Kulturskolan vilket ger 25 tkr. 
• Konserthuset åläggs att spara 25 tkr. 

Totala besparingar 275 tkr 
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Förslag till ytterligare besparingar motsvarande 150 tkr inför nästa sammanträde. 
 
Dessutom föreslås att förnyade överläggningar tas upp med Barn- och ungdoms-
nämnden för att nå en överenskommelse om skolbibliotek och service till 
förskolor. Något belopp sätts inte på detta i nuläget. 
 
Bibliotekschefen redogör för vad de föreslagna åtgärderna ger för effekt i 
verksamheten. I övrigt meddelar kulturförvaltningens ekonom att biblioteken i 
stort sett följer sin budget ännu så länge. En justering har skett i avtalet med 
Länsbiblioteket avseende den ersättning som Karlskrona kommuns bibliotek får 
för den service som tillhandahålls. Här förväntas ett underskott på 80 tkr. En stor 
del av bibliotekschefens arbetstid ägnas projektet för nytt stadsbibliotek och 
projektet förväntas kunna belastas med personalkostnader i motsvarande grad så 
att detta underskott täcks. Helårsprognosen för Biblioteket är så här långt ett 
nollresultat. 

 
Kulturskolan uppvisar än så länge ett mindre överskott men intäkterna släpar efter 
medan personal och verksamhetskostnaderna har kunnat hållas nere. Man är också 
försiktigt med inköp så här i början på året. Helårsprognosen för Kulturskolan är 
så här långt ett nollresultat. 
 
Kulturlokaler uppvisar t o m mars ett positivt resultat. Enligt planerna ska 
Sparresalen byggas om under året. I dagsläget är det ännu inte klart när detta sätter 
igång och förvaltningen återkommer därför i senare uppföljningar till detta. 
Dessutom finns det oklarheter angående den lokal i Konserthuset där 
Kulturenheten tidigare var placerad. Förvaltningen återkommer även till detta i 
senare uppföljningar. Helårsprognosen för Kulturlokalerna är så här långt ett 
nollresultat. 
 
Kulturenheten uppvisar ännu ett positivt resultat. Någon ny hyra för konsthallens 
nya lokaler har ännu inte belastat verksamheten men beräknas rymmas inom 
ramen. En återhållsamhet finns också med kostnaderna så här i början på året. 
Extrakostnader för invigningen av konsthallen kan delvis tas inom enheten men 
det betyder att det inte finns några som helst möjligheter till några andra 
arrangemang förutom de planerade under året.  
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta med tillstyrkan av 
arbetsutskottet 
att  godkänna budgetuppföljningsrapport per 2008-03-31 

att  uppdra åt förvaltningen att hitta ytterligare 150 tkr i besparingar 
att godkänna förslag till besparingar enligt ovan 

att Kulturnämnden tar initiativ till förnyade överläggningar med Barn- och 
ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse angående skolbibliotek 
och service till förskolor. 
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Yrkanden 
Anders Persson (s): återremittering av den tredje att-satsens besparingsförslag. 
 
Åke Stridh (s) och Richard Jomshof (sd) yttrar sig.  
 
Proposition och beslut  
Ordförande ställer proposition på om punkten ska avgöras vid dagens 
sammanträde mot Anders Perssons (s) återremissyrkande av besparingsförslaget. 
Kulturnämnden beslutar att återremittera den tredje att-satsens besparingsförslag.  
 
Kulturnämnden beslutar således 
 
att  godkänna budgetuppföljningsrapport per 2008-03-31 
att  uppdra åt förvaltningen att hitta ytterligare 150 tkr i besparingar 

att återremittera förslag till besparingar 
att Kulturnämnden tar initiativ till förnyade överläggningar med Barn- och 

ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse angående skolbibliotek 
och service till förskolor. 

______________ 
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§ 23 
Internbudgetens beslutsprocess 2009 

Ordförande anser att det är en allt för kort beredningstid som nämnderna har att 
diskutera internbudgeten, från det att direktiven ges i juni fram till att budgeten 
ska tas i augusti. 

Ordförande framför förslaget att nämnden därför ger kulturförvaltningen i 
uppdrag att presentera ett underlag för diskussion avseende internbudget år 2009 
till nämndssammanträdet den 24 juni 2008. I diskussionsunderlaget bör även 
förslag finnas till revidering av kulturnämndens mål för att dessa ska kunna 
uppfyllas inom budgetramen år 2009. Prioriteringsförslag till större besparingar 
önskas därför. 
 
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden 

att  uppdra åt kulturförvaltningen att presentera ett diskussionsunderlag 
avseende 2009 års internbudget på nämndsmötet den 24 juni 2008. 

______________ 
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Akten 2007.88.041 
 
 
 
 
 
 

§ 24 
Investeringsbudget 2008 
 
Förvaltningen redogör i stora drag för vad som ligger i de äskade medlen och hur 
enhetscheferna tillsammans med den dåvarande tillförordnade kulturchefen 
gemensamt har arbetat fram ett förslag till investeringsbudget. Enligt förslaget ska 
enheterna prioritera arbetsmiljöåtgärder, och de IT-investeringar som behövs ska 
tas på respektive enhet. Kulturförvaltningens ekonom presenterar förvaltningens 
förslag till investeringsbudget.  
 
Verksamhet Äskande Förslag 

Kulturlokaler 92 000 40 000 
Kulturenheten 150 000 100 000 
Bibliotek 246 000 140 000 
Kulturskolan 195 000 95 000 
Reserv  50 000 

Summa 683 000 425 00  
 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta  
att  godkänna förslag till investeringsbudget. 

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget. 
______________ 
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Kommunledningsförvaltningen 2007.23.040 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 25 

Disposition av bankkonton och bankgiron fr o m 2008-04-01 
 
Med anledning av att Eva Karlsson har lämnat sin befattning som 
nämndsekreterare på kulturförvaltningen, krävs nytt beslut om vem som har 
behörighet att disponera kulturförvaltningens bankkonton och bankgiron.  
 
Bankkonto:  8169-5 903529 597-2 

Bankgiron:  5220-7750 
 5321- 8384 
 5420-8616 
 
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening: 
Ingela Svensson 
Barbro Johansson 
Birgitta Emilsson  
Ingrid Öhman 
Therese Heiderup ersätter Eva Karlsson 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att  godkänna att Therese Heiderup erhåller dispositionsrätt av ovan nämnda 
bankkonton och bankgiron fr o m 2008-04-01. 

Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget. 
______________ 
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Föreningen Kulturbryggan 2008.7.805 
Konserthusteatern 
Akten 
 
 
 
 
 § 26 

Ansökan om kulturföreningsstatus, Föreningen Kulturbryggan 
 
Föreningen Kulturbryggan har inkommit med en ansökan om att beviljas status 
som ideell kulturförening, i enlighet med de avgiftsregler som finns för 
Kulturlokalerna. Arbetsutskottet har den 21 april 2008 återremitterat ärendet för 
att låta vidare upplysningar inhämtas från föreningen Kulturbryggan. Genom de 
kompletteringar som kulturnämnden har erhållit sedan dess ser inte 
kulturnämnden att det är en kulturförening i den renodlade bemärkelsen som 
normalt brukar beviljas lägre taxa i kulturlokalerna.  
 
Kulturnämnden beslutar 

att  avslå Föreningen Kulturbryggans ansökan om kulturföreningsstatus. 
______________ 
 
  
 



 
   
  29 april 2008       11 

 
 
 
 
 
 
 
 § 27 

Information om Karlskrona Konsthall 
 
Enhetschefen för konsthallen berättar om konsthallens verksamhet. Man kan 
konstatera att förväntningarna är höga bland inblandade partners och det finns 
bokningar året ut. 
  
Projektet att renovera lokalerna har skett genom Skanska och Mikael Blomkvist 
och Gunilla Möllerström som äger fastigheten har stått för byggnadens 
investeringskostnader men även för de spektakulära lamporna.  
 
Informationskort för varje del av verksamheten har framarbetats och taxor för 
Salong respektive Balkong, däremot inte på konsthallens nedre plan och 
kostnader för kringarrangemang som teknisk utrustning, vaktinsatser, 
catering/servering etc. Fullständiga rättigheter erbjuds genom restaurantören 
Ätbar. 
 
Invigningen stundar och går av stapeln den 3 maj. Allmänheten välkomnas under 
dagen med musik och aktiviteter från 10.45, och ca 450 inbjudningar har sänts ut 
till kvällens mingel och underhållning. Ulf Rollof är konsthallens första utställare 
och Sveriges Television gör porträtt av honom genom utställningen. 
 
Sammantaget har konsthallens restaurering redan fått många lovord från 
inblandade och det kan konstateras att den nya konsthallen är Möjligheternas hus 
som kan liknas vid en skimrande snäcka mitt på Trossö. 
 
Kulturnämnden beslutar 
att  ta informationen till dagens protokoll 
____________ 
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§ 28 
Information om översyn av biblioteksfilialerna i Karlskrona kommun 
 
Biträdande bibliotekschef ger en beskrivning av översynen av biblioteksfilialerna 
i Karlskrona. Den översyn som gjordes av Elisabeth Stengård 2004 har nu 
uppdaterats. Översynen beskriver utmaningar och möjliga vägar till att behålla sin 
breda förankring som en för alla tillgänglig och kvalitetsinriktad verksamhet. 
 
Bibliotekschefen redogör för de bibliotek som förvaltningen råder över i 
kommunen samt dess hyreskontrakt och andra avtal. Ett underlag ska lämnas där 
samtliga bibliotek, även i annan regi listas. Likaså tas en konsekvensbedömning 
av eventuell uppsägning av hyreskontrakt och övriga avtal fram enligt önskemål 
från nämnden. Målsättningen är att skapa en väldokumenterad organisation som 
ger möjligheter till omorganisering med fokus på låntagarens behov och nytta. 
 
Kulturnämnden tillsatte den 29 januari 2008 en redovisningsgrupp som parallellt 
med professionen har arbetat med en översyn av biblioteksfilialerna. 
Sammankallande ledamot för gruppen redovisar arbetet och efterfrågar ett vidare 
preciserat uppdrag och förlängd utredningstid. Gruppen efterfrågar även 
möjligheten till parallellt kunskapsflöde mellan sig och styrgruppen för nytt 
stadsbibliotek. 
 
Av vikt är att klargöra var det ekonomiska ansvaret ligger i kommunen för alla 
delar i biblioteksfilialverksamheten. Idag sker en omfattande biblioteksservice 
inom förskolor och grundskolor, som innebär att kulturförvaltningen ger service 
motsvarande fem tjänster. Hittills har ingen överenskommelse skett mellan 
förvaltningarna, och kulturchefen informerar om att en oberoende utredare har 
begärts. 
 
Ordförande föreslår kulturnämnden besluta  
 
att  ta informationen till dagens protokoll,  

att  arbetsutskottet förtydligar uppdraget och fortsatt mandat till 
redovisningsgruppen för filialbiblioteken, och 

att  redovisningsgruppen i samråd med professionen får i uppdrag att se över 
vilka avtal som kan sägas upp.  

 
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget. 
____________ 
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§ 29 
Delegationsärende 
  
Ärende     Delegat 
 
Detaljplan för del av Spandelstorp 5:4, Västra gärde II,  Ivar Wenster  
Karlskrona kommun, Blekinge län.   KN 2005.89.214 
 
Detaljplan för del av Grenadjären 62, Karlskrona   Ivar Wenster 
kommun, Blekinge län.    KN 2008.19.214 
 
Detaljplan för kv Kölen m fl (Hästö marina),   Ivar Wenster 
Karlskrona kommun, Blekinge län.   KN 2008.20.214 
 
Detaljplan för Ingenjören 4 m fl (Campus Blå Port),  Ivar Wenster 
Karlskrona kommun, Blekinge län.    KN 2007.94.214 
 
Detaljplan för Gängletorp 15:9 del 2, Karlskrona  Ivar Wenster  
kommun, Blekinge län.    KN 2008.38.214 
 
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen. 
___________ 
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§ 30 
Anmälningsärende 
    
Avsägelser av kommunala uppdrag, KF 080228 § 1.  KN 2006.122.102 
 
Kommunala val, KF 080228 § 2.    KN 2006.122.102 
 
Kompetensutvecklingspolicy, KF 080228 § 10.   KN 2007.107.027 
 
Förslag till Karlskrona kommuns beredskapsplan för  
pandemisk influensa, KF 080228 § 14.   KN 2008.24.163 
 
Investering av inventarier till ny konsthall i f d Stoltz  
lokaler, KF 080228 § 15.    KN 2007.121.286 
 
Svar på motion angående strategi för Karlskrona  
kulturutveckling, kulturprogram och en process för ett  
nytt kulturhus, KF 080228 § 18.    KN 2005.106.800 
 
Bokslutsdispositioner i samband med bokslut för år 2007,  
KF 080327 § 28.     KN 2008.16.042 
 
Blekinge Museums verksamhetsberättelse 2007.  KN 2008.41.042 
 
Blekinge Museums strategiska plan 2008-2010.  KN 2008.46.041 
___________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
 
 
 
 
 
 § 31 

Övrigt  
 
Marinens Musikkår 
Försvarsmakten har lämnat förslag om nerläggning av Marinens Musikkår med 
förväntat beslut i december. En process inleds här för att påverka beslutsfattare då 
förslaget ger oerhört stora konsekvenser för Karlskrona och övriga Blekinge. Även 
Sparresalens renovering påverkas, eftersom Fortverket inte ingår avtal i detta läget. 
 
Biblioteken under sommaren 
Öppettider på filialerna är satta för den 16 juni – 16 augusti, vissa med begränsat 
öppethållande. Stadsbiblioteket utökar sina öppettider. Semestervikarier är utsedda.  
 
Opera på Ungskär 
Budgetunderlag har inkommit, och föreställningen sätts upp på Ungskär. 

 
Årsredovisning för K Strängs Minnesfond 2007  KN 2008. 
Årsredovisningen överlämnas och undertecknas. Minnesfonden ingår i Karlskrona 
kommuns samförvaltade donationsfonder. Fondens andel av tillgångar och skulder 
har beräknats utifrån fondens egna kapital i förhållande till totalt donationskapital. 
Stiftelsens ändamål är att genom insamling hedra den bortgångne musikläraren 
Kenneth Sträng, och ur dess årligen behållna avkastningsmedel utdela stipendium 
till en eller flera elever vid Kulturskolan. 

Kulturnämnden beslutar således 

att  godkänna årsredovisningen för 2007 från K Strängs Minnesfond. 
 

Sandgrenska manskören 
Kulturnämnden har erhållit ett tackbrev för beviljat bidrag inför ”Våryra 2008”. 
 
Inbjudan till UKM Riksfestival 
En tjänsteman brukar resa dit och så blir det även detta år.  
 
Styrgruppen för nytt stadsbibliotek 
Ordföranden berättar kort att styrgruppen har fått i uppdrag att i augusti redovisa 
lokalplan, kostnad och lokalisering. Styrgruppen förlägger ett arbetsmöte till 
Kalmar och professionen gör studieresa till Halmstad.  
 
Tillförordnad kulturchef tackas 
Ordförande framför tack till Barbro Ingemanssons stora engagemang och väl 
utförda arbete som tillförordnad kulturchef. 
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 maj 2008 
 
 
§ 32 Delårsbokslut april 2008 
 
§ 33 Redovisning av nyckeltal 
 
§ 34 Yttrande över förslag till serviceförvaltning 
 
§ 35 Informationsärende angående ny biblioteksplan 
 
§ 36 Information om Marinens Musikkår 
 
§ 37 Information om Världsarvskoordinator och 10-års jubileum 
 
§ 38 Information om arbetsmiljön på Kulturskolan 
 
§ 39 Delegationsärende 
 
§ 40 Anmälningsärende 
 
§ 41 Övrigt 
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Plats och tid  Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona, 
tisdagen den 27 maj 2008 klockan 13.30 – 15.30. 

Beslutande   
Ledamöter  Jan Lennartsson (m)  ordförande 
  Birgitta Möller (s) vice ordförande 
  Sophia Ljungberg (m) 
  Nicole Carlbäck (fp) 
  Ulf Lundh (c) 
  Anders Persson (s) 
  Johanna Larsson (s)  
  Ulf Hansson (v)  
Tjänstgörande ersättare Anna Månsson (m) 

Åke Stridh (s)  

Övriga närvarande  
Ersättare  Tom Olsson (m) 

Johannes Chen (kd) närvarande § 32 – del av § 37 
Jan-Erik Jansson (s) 
Billy Peltonen (s) 

Tjänstemän  Ivar Wenster kulturchef  
Barbro Ingemansson kulturstrateg 
Ingela Svensson ekonom, närvarande § 32 
Lena Dehlin personalsekreterare 
Inger Persson bibliotekschef   

Sekreterare  Therese Heiderup 

Lämnat återbud  Jimmy Petersson (s)   

Justering 
Justerare  Anders Persson (s) 
Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
  tisdagen den 3 juni 2008. 
Justerade paragrafer  §§ 32 – 41 
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Underskrifter 
Sekreterare  ……………………………………. 

  Therese Heiderup 
 
Ordförande  ……………………………………. 
  Jan Lennartsson  
 
Justerare  …………………………………….. 
  Anders Persson  

 
 
 
 

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 juni 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 
 
i tjänsten 
 
 
………………………………………………. 
Therese Heiderup 
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Kommunledningsförvaltningen 2007.88.041 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 32 
Delårsbokslut april 2008 
 
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslut/budgetuppföljning april 2008.  
Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,4 Mkr. Det ekonomiska utfallet 
för den 30 april uppgår till 0,7 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget 
på 0,8 Mkr. Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande: 
 
- Kulturenheten har dels haft en del uppstartskostnader för ny 

konsthall och dels är verksamheten till stor del koncentrerad till 
vår och höst. -0,2 Mkr 

- Biblioteket visar ett plusresultat så här långt men en stor andel  
av de ankomstregistrerade fakturorna är hänförliga hit.  +0,1 Mkr 

- Kulturskolan visar ett mindre underskott hänförligt till intäkterna. -0,05 Mkr 
- Det har varit många evenemang i Konserthusteatern och Sparre- 

salen under vinter och vår och enheten uppvisar ett mindre överskott. +0,05 Mkr 
- Administration och nämnd uppvisar ett överskott främst beroende  

på att endast någon enstaka utbetalning gjorts på reserv samt på att 
de stora kostnaderna för världsarvet inte infallit ännu. +0,3 Mkr 

- Huvuddelen av de ankomstregistrerade fakturorna är hänförda till  
biblioteken. Resten fördelas över enheterna. -0,2 Mkr 

- På grund av löneförhöjningar uppvisar plusjobbarna ett underskott. -0,1 Mkr 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per den 31 december 2008 beräknas till -0,4 Mkr. Åtgärdsförslag  
finns och om det kan antas så är prognosen +-0. 
 
Kommentar till avvikelser 
- På grund av löneförhöjningar förväntas ett underskott för plusjobbarna på 150 tkr. 
- Extrakostnader för projektet Sunna Brass uppskattas till 125 tkr. 
- Kostnaderna för invigningen av konsthallen beräknas till 100 tkr. 
- Utbyte av gamla datorer beräknas till 50 tkr. 
 
På grund av att Kulturskolan inte når upp till intäktskraven finns risk för ett 
underskott. Budgeten kan eventuellt klaras genom att en vakant tjänst i skolledningen 
inte ersätts fullt ut. 
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forts § 32 
 
Förslag till besparingar 
- 100 tkr tas från reserven. 
- 90 tkr från verksamheterna (40 tkr bibliotek, 25 tkr kulturskola, 25 tkr 

kulturlokaler) 
- 50 tkr delårseffekt av att tillsättning av tjänst för världsarvskoordinator tillsätts 

senare än beräknats. 
- 185 tkr från de medel som avsatts för satsning inom utökade föreningsbidrag. 
 
Dessutom föreslås att förnyade överläggningar tas upp med barn- och ungdoms- 
nämnden för att nå en överenskommelse om skolbibliotek och service till förskolor. 
Något belopp sätts inte på detta i nuläget. 
 
Investeringsredovisning 
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar. 
Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 1 Mkr fördelat på 0,1 Mkr nytt 
bibliotek, 0,8 Mkr inventarier ny konsthall samt 0,1 Mkr övriga inventarier. 
 
Måluppfyllelse 
Nämnden har antagna mål för god ekonomisk hushållning, dessa är dock ej 
fastställda av kommunfullmäktige.  
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 
 
att  godkänna delårsbokslut med helårsprognos, 
 
att  godkänna ovanstående besparing, och 
 
att  kulturnämnden tar initiativ till förnyade överläggningar med barn- och 

ungdomsnämnden för att nå en överenskommelse angående skolbibliotek och 
service till förskolor. Återrapport ska ske i september 2008. 

 
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.  
 
S-gruppen samt vänsterpartiet deltar inte i beslutet av att-sats två om att godkänna 
ovanstående besparing. 
______________ 
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Kommunledningsförvaltningen 2007.88.041 
Akten 
 
 
 
 

 
§ 33 
Redovisning av nyckeltal 

Personalsekreterare Lena Dehlin redovisar sjuk- och nyckeltal för första tertialet 
2008. Kulturförvaltningen har få timanställda, hög sysselsättningsgrad men knappt 
något övertidsuttag. Sjuktalen visar en lägre siffra mot förra året. Redovisningen har 
detta året nya intervall i redovisning av frånvaro. Kulturförvaltningen visar för 
perioden ett högt och bra frisknärvarotal. 
 
Kulturnämnden godkänner redovisningen av nyckeltal.  
______________ 
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Kommunledningsförvaltningen  2008.55.001 
Akten  
 
 
 
 
 

§ 34 
Yttrande över förslag till serviceförvaltning 
 
Kulturnämnden har fått utredningen för yttrande. 
 
Kommunstyrelsen har genom uppdrag lämnat direktiv till kommunlednings-
förvaltningen att utreda och lämna förslag till inrättande av en serviceförvaltning. 
Förslaget bygger i huvudsak på den gemensamma administrativa 
serviceorganisation som genomfördes redan 2001. Förslaget innehåller i sin 
nuvarande form en fördjupning och breddning avseende serviceområden och en 
effektivisering av service och administration. Grundprincipen för en ny 
förvaltning skall enligt utredningen få karaktären av en utförarförvaltning som 
skall tillhandahålla konsult- och servicetjänster mot övriga förvaltningar.  
Inrättandet av serviceförvaltningar har prövats av en rad kommuner med gott 
resultat. 
 
Kulturförvaltningen ser positivt på inrättandet av en serviceförvaltning. Inom de 
områden som berör förvaltningen minskas sårbarheten samtidigt som kompetens-
förstärkning och kvalité kan säkerställas.  
 
Kulturförvaltningen berörs på följande områden: 
 
Ekonomi- och personaladministration 
Innebär i praktiken att nuvarande system överflyttas till serviceförvaltningen. 
 
Transport och fordonshantering 
Kulturförvaltningen har idag en egen transporttjänst som i första hand hanterar 
transporterna mellan biblioteket. Under förutsättning att nuvarande servicenivå 
bibehålles finns inga nackdelar med en sammanslagning. Kulturförvaltningen 
räknar dock med en viss kostnadshöjning för transporttjänsterna. 
 
Lokalvård och verksamhetsservice 
Kulturförvaltningen köper redan idag lokalvård av tekniska förvaltningen och här 
föreslås ingen förändring av nuvarande ordning. 
 
Tryckeri och posthantering 
Föreslås flyttas till serviceförvaltningen men innebär ingen förändring för 
kulturförvaltnings verksamhet. 
 
Grundläggande för inrättande av en serviceförvaltning är hur väl service-
åtagandena kan uppfyllas. 
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forts § 34 
 
Kvalitetsstyrning och behovsprövning måste tydligare utgå från förvaltningarnas 
behov. Den direkta styrningen av förvaltningen bör baseras på ett utförare- och 
beställareperspektiv. Den ekonomiska regleringen mellan sakförvaltningarna och 
serviceförvaltningen måste baseras på tjänsternas kvalité och möjligheterna för 
sakförvaltningen att påverka densamma. 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta  

att  tillstyrka förslaget enligt skrivelse. 

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget. 
______________ 
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§ 35 
Informationsärende angående ny biblioteksplan 
 
Bibliotekschefen informerar om arbetet med ny biblioteksplan. Målsättningen är 
att den ska vara ett enkelt politiskt styrinstrument. Syftet är att formulera en lokal 
bibliotekspolitik, som definierar bibliotekets roll, lägger fast ambitionsnivån för 
verksamhetens olika delar och fokuserar på strategiskt viktiga frågor. 
Kulturnämnden kommer gruppvis att diskutera redovisat arbetsmaterial och 
formulera ett förslag till biblioteksplan. Detta förs upp som en diskussionspunkt 
under nämndsammanträdet i juni med mål att beslut fattas i augusti. 

 
Kulturnämnden beslutar 

att  ta informationen till dagens protokoll. 
______________ 
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§ 36 
Information om Marinens Musikkår 
 
Förvaltningschef Ivar Wenster informerar om vilka åtgärder som vidtagits för att 
försöka stoppa nerläggningen av Marinens Musikkår. 
 

 Förslaget är inte politiskt utan ett förslag från Försvarsmakten och ÖB. 
 
En namninsamling pågår via nätet genom http://www.bevaramarinensmusikkar.se för 
bevarande av Marinens Musikkår. Kulturnämndens ledamöter ombeds delta. 
 
Information sprids både lokalt, nationellt och internationellt via media. 

 Den 30 juni ska synpunkter på förslaget ha inkommit till Försvarsmakten. 
 
Kulturnämnden beslutar 
att  ta informationen till dagens protokoll. 

______________ 
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 § 37 

Information om Världsarvskoordinator och 10-års jubileum 
 
Till den utlysta tjänsten som världsarvskoordinator har det inkommit 61 sökande. 
Många av de sökande är välmeriterade. Rekryteringsarbete pågår. 
Världsarvskoordinatorn ska arbeta med världsarvets tillgänglighet samt 
besöksnäringen. 
 
Tjänsten samfinansieras med Fortverket, Länsstyrelsen samt Statens Fastighetsverk. 
 
Karlskrona firar i år 10-års jubileum som världsarv. Detta kommer att firas vid tre 
evenemangstillfällen och två seminarium. Det första evenemanget sker redan den 
24 maj då Statens Fastighetsverk öppnar upp sina fastigheter och byggnader för 
allmänheten och visar ”Hemliga Rum”. Rubriken för dagen är ”Fysiska formen av 
världsarvet”. Därefter kommer jubileet att uppmärksammas på Sailet och på 
Privilegiedagen. De två seminariedagarna kommer att bli under hösten, varav den 
ena är ett samarbete med försvarsmakten och vars innehåll blir ”Sveriges 
ambitionsnivå att arbeta internationellt med världsarvet”. 
 
Kulturnämnden beslutar 

att  ta informationen till dagens protokoll 
____________ 
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§ 38 
Information om arbetsmiljön på Kulturskolan 
 
Kulturförvaltningen fick i april en skrivelse från Arbetsmiljöverket med 
anmärkning på arbetsmiljön vid Kulturskolan. En svarsskrivelse med åtgärder ska 
vara Arbetsmiljöverket tillhanda senast den 22 maj 2008. Personalchefen Annelie 
Ekström svarar för samtalen med Arbetsmiljöverket. 
 
Kulturskolechef Fredrik Lundgren har begärt tjänstledigt för att prova annan tjänst. 
 
Biträdande kulturskolechef Ann-Christin Bernhardsson kommer att vara ansvarig 
för barn- och ungdomskulturen och sitta centralt. 
 
Rekrytering av t f kulturskolechef kommer att ske. 
 
Kulturnämnden beslutar 

att  ta informationen till dagens protokoll 
____________ 
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§ 39 
Delegationsärende 
  
Ärende Delegat 
 
AU-beslut: Gatunamn på norra Ringö KN:s AU  KN 2007.116.246 
 
AU-beslut: Vägnamn i Norra Binga, Jämjö KN:s AU  KN 2006.88 246 
 
AU-beslut: Vägnamn i Björkeryd, Fridlevstad KN:s AU  KN 2008.47.246 
 
Detaljplan för del av Rödeby 3:1 (Bubbetorp)  Ivar Wenster 
Karlskrona kommun, Blekinge län KN 2007.137.214  
 
Besöksstatistik 2007, Konserthusteaterns foajé Annika Eklund 
 KN 2008.16.042 
 
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen. 
___________ 
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§ 40 
Anmälningsärende 
    
KS-beslut § 54 IT-version, aktivitetsplan e-tjänster  KN  2008.54.005 
___________ 
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§ 41 
Övrigt  
 
Guldekengalan 
Kulturstrategen informerar om de priser Kulturförvaltningen förärades genom 
Guldekengalan 2008. Kulturförvaltningen fick pris i två kategorier; Bästa 
Information och Bästa Kampanj, för sitt bidrag avseende informationskampanjen 
”HÄR?”. Kulturförvaltningen i Karlskrona kommun var uppdragsgivare och 
Ravnbö Design var producent. 
 
Information arbetet kring nytt stadsbibliotek 
Bibliotekschefen informerar om styrgruppens arbetsmöte i Kalmar angående 
lokalplan, kostnad och lokalisering inför redovisningen i augusti. Dessutom har 
professionen gjort ett studiebesök på biblioteket i Halmstad. Gruppens intryck är 
under sammanställning.  
 
Miljödag den 5-6 juni 
Jan-Erik Jansson (s) tipsar om miljödagen den 5-6 juni, samt att tavlor av Tore 
Nobling då visas.  

 
Justering av AU-protokoll från den 20 maj, § 47 Filialgruppen 
Sista raden i protokollet under punkten övrigt, Filialgruppen ska justeras till att 
lyda: ”En särskild utredning avseende ansvarsfrågan kring skolbiblioteken 
kommer att genomföras av en oberoende utredare”. 

Kulturnämnden beslutar således 
att  godkänna ovanstående justering av AU-protokollet från den 20 maj 2008. 

___________ 
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Sammanträdesprotokoll 

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona, 
tisdagen den 17 juni 2008 klockan 13.30- 16.45. 

Birgitta Möller (s), ordförande 
Sophia Ljungberg (m) 
Nicole Carl bäck (fp) 
UlfLundh (c) 
Marcel Abedini (mp) 
Jimmy Peters son ( s) 
Anders Persson ( s) 
Johanna Larsson (s) 
Richard Jomshof (sd) 
Ulf Hansson (v) 

Tom Ohlsson (m) 

Lars Karlsson ( c) 
Johannes Chen (kd) 
Åke Stridh (s) 
Jan-Erik Jansson (s) 
Billy Peltonen (s) 

Ivar Wenster, kulturchef 
Barbro Ingemansson, kulturstrateg 
Ingela Svensson, ekonom 
Inger Persson, bibliotekschef 
Fredrik Lundgren, kulturskolechef 

Therese Heiderup 

Jan Lenna1isson (m) 

Jimmy Petersson ( s) 

närvarande §§ 42-43 
närvarande §§ 42-45 
närvarande § 49 punkt 1. 

Kommuuhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
onsdagen den 25 juni 2008. 

§§ 42 - 49 
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Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 26 juni 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 

i tjänsten 

--~ .. ~:.> c·· ···::-i ............ -~;~~:~-~.~: .. ;-;:;-.~~"'::;;"-, :~. :--............... . 
Therese Heiderup 

Sign. Sign. Sign. 

Sammonlrtldeodcturn Slad 

17juni2008 3 

Sammanträdesprotokoll 
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2008.88.869 

§ 42 
Information om musikal 

Under kulturnämndens arbetsutskott den 10 juni 2008 presenterade regissören Niklas 
Johansson ett förslag till sammrnngemang för uppförande av en off-Broadway 
musikal av kompositören Jason Robert Brown. Nämnden får information om ärendet 
och diskuterar möjligheterna till medverkan. 

Kulturnämnden beslutar 

att uppdra åt kulturförvaltningen att återkomma med förslag till finansiering, 
för beslut i kulturnämnden vid senare sammanträde. 

,,,,. ~7(/ \ Sigo. J, r I Sigo. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

§ 43 
Budgetuppföljning maj 2008 

2007.88.041 

Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljning maj 2008 med följande 
driftsredovisning. 

Nettoanslag 
Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,4 Mkr. 

Ekonomiskt utfall 
Kulturnämndens ekonomiska utfall per dem 31 maj 2008 uppgår till -1,1 Mkr. Detta 
ska jämföras med en periodiserad budget på -1, 1 Mkr. Jämfö1i med budget per den 
sista maj är utfallet därmed +-0. Utfallet kan ko1ifattat förklaras enligt följande: 
• Inom ett fle1ial områden har kostnaderna sin tyngdpunkt under sommar

månaderna. Det gäller tex Världsarv och till viss del "Öppna sinnet". Här finns i 
nuläget ett överskott. 

• Kulturenheten har haft stora kostnader i samband med flytt och invigning av den 
nya konsthallen, här finns ett underskott. 

• Kulturskolan når inte upp till intäktskraven, här finns ett underskott 

Prognos 
Prognostiserat utfall per den 31 december 2008 beräknas i nuläget till +-0. Detta 
förutsatt att det åtgärdsförslag som antogs i majnämnden kan följas. Dock finns ett 
antal osäkerheter som beskrivs nedan. 

Kommentarer till prog11ose11 
Förvaltningen har tidigare aviserat underskott på grund av plusjobb, projektet Sunna 
Brass, konsthallsinvigning och utbyte av datorer på ca 0,4 Mkr. Ett åtgärdspaket 
antogs i majnämnden för att möta detta. Det bestod av att ta medel från reserven, 
besparingar i verksamheten, delårseffekt av tjänsten världsarvskoordinator, samt 
utnyttjande av medel för satsningar inom utökade föreningsbidrag. 

På grund av att Kulturskolan inte når upp till intäktskraven finns risk för ett 
underskott. Budgeten kan eventuellt klaras genom att en vakant tjänst i skolledningen 
inte ersätts fullt ut. I vilken utsträckning detta kan ske är ännu inte klmi. 
För Kulturenhetens och konsthallens del krävs mycket stor återhållsamhet under 
resten av året för att minimera underskottet. Ett arbete pågår för närvarande att 
genomlysa enhetens budget för att kunna minimera underskottet. Förvaltningen 
inkommer efter sommaren med återrapport kring detta. 

I , .. ,. 
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f01is § 43 

Eftersom det på grnnd av höga restvärden inte varit möjligt att säga upp 
Kulturenhetens gamla kontor i Konsetihuset måste förvaltningen själva hitta nya 
hyresgäster till denna lokal för att ta ned extrakostnaden. I prognosen förntsätts att 
detta kan ske. 

Överläggningar har åter tagits upp med Barn- och ungdomsnämnden för att nå en 
överenskommelse om skolbibliotek och service till förskolor. Något belopp sätts inte 
på detta i nuläget. 

Sammanfattningsvis är budgeten för resten av året väldigt snäv och stor 
återhållsamhet krävs inom samtliga enheter för att den ska kunna hålla. 

Övrigt 
Investeringsredovisning 
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar. 
Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 1,6 Mkr fördelat på 0, 1 Mkr nytt 
bibliotek (0,9 Mkr investerat 2007), 1,4 Mkr inventarier ny konsthall samt 0, 1 Mkr 
övriga inventarier. Detta innebär att budgeten för inventarier till ny konsthall har 
överskridits med 0,2 Mkr. 

Måluppfyllelserapportering 
Nämnden antog följande mål för god ekonomisk hushållning i december 2007, dessa 
är dock inte fastställda av fullmäktige. 
• minska gruppen barn och ungdomar som väntar på plats till Kulturskolan med I 0 

procentenheter årligen, genom förberedande undervisning/ verksamhet. 
• genom årliga uppföljningar mäta att minst 75 % av besökarna och eleverna har en 

god upplevd kvalitet. 
• medverka i samarbetet inom KKKHV för utarbetandet av jämförelsetal för 

folkbiblioteken. 
Återrapp01i sker i samband med delårsbokslut. 

Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalenheten. 

Föregående budgetuppföljning 
Kulturnämnden antog den 27 maj 2008 förslag till åtgärder för att minimera 
underskottet på 0,4 Mkr under 2008. 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att godkänna budgetuppföljning med helårsprognos, och 

att uppmana samtliga enheter till återhållsamhet för att budgeten för 2008 ska hållas. 

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget. 

I,,,, J. ?. I Slgo. 
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2007.88.041 

§ 44 
Budget för år 2009 och planer för åren 2010-2011 - diskussionsunderlag 

Sigri. 

Kulturchefen redovisar diskussionsunderlaget avseende 2009 års budget. Underlaget 
följer kommunstyrelsens budgetdirektiv. Kulturnämnden diskuterar olika alternativ. 



lf.l'l':l'l~ 
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Bibliotcksplan - diskussion 

ScunmcnlrOde;dalum Blcid 
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Sammanträdes protokoll 

Ärendet är uppe för diskussion i nämnden och grupperna ska arbeta vidare med 
materialet för beslut vid senare sammanträde. 

Sign. I Sigo. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

§ 46 

2007.132.860 

Motionssvar- Yttrande över motion om att införa inkomstrelaterade avgifter 
för Kulturskolan 

En motion från Vänsterpartiet Karlskrona inkom till kulturnämnden för beredning den 
13 december 2007. Motionären föreslår att inkomstrelaterade avgifter införs på 
kulturskolan i Karlskrona. Hänvisning görs bland annat till en rappmi "Musik om du 
är rik" om avgifterna till kommunala musikskolan, som gjordes av Rädda Barnen från 
år 2002. 

Rapporten visar på att avgifternas storlek och upplägg varierar påtagligt mellan olika 
kommuner. Det exemplifieras både med kostnaden för terminsundervisningen på 
instiument, dans, teater och för instrumenthyran. 

Förslagsställaren skriver att "ett inkomstrelaterat avgiftssystem skulle vara mer 
rättvist och ge alla barn förutsättningar för att kunna delta i den undervisning som 
bedrivs på Kulturskolan''. Musikskolans betydelse med sin breda, gedigna utbildning, 
anses bidra till de svenska musikframgångarna och har också en stor social betydelse 
för ungas utveckling. 
De kommunala musik- och kulturskolorna har ingen lagstadgad verksamhet. Det är 
därför upp till varje kommun att bestämma verksamhetens omfattning och därmed 
också bestämma avgifterna. 

Exempel på skolor med inkomstrelaterat system finns t.ex. i Härnösands kommun. 
Härnösands modell baseras på föräldrarnas sammanlagda brnttoinkomst och sträcker 
sig från 20.000 kr till 60.000 kr med förändrade avgifter vid varje 
5.000-kronorsintervall. Vid 20.000 kronor rar man betala 500 kr för första barnet, 
hälften för andra och tredje barnet går gratis. Ökningen är sedan I 00 kr vid vmje 
brytpunkt och föräldrar med en sammanlagd bruttoinkomst på 60.000 kr eller mer 
betalar 1400 kr för första barnet, 700 kr för andra barnet och tredje barnet går gratis. 

Sammanfattningsvis har Härnösand höga avgifter jämfö1i med Karlskrona. Rent 
praktiskt är det fullt möjligt att genomföra ett liknande system men det innebär ökad 
administration. På anmälningsblanketten uppger man i Härnösand som förälder 
inkomsten. 

I någon kommun har man fått det kommunala bostadsbolaget att subventionera 
deltagaravgifterna till kulturskolan för sina hyresgäster. 

~»1 I 

Srgo. 

J.r 
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Avgifterna på kulturskolan i Karlskrona ligger nationellt sett i mittsegmentet. Vi 
tillämpar också sedan ett antal år syskomabatt som innebär att en familj betalar full 
avgift för de två första barnen och den tredje är utan kostnad. Vmje år sker en 
indexuppräkning. 

Vi ser idag ingen fördel med att inkomstrelatera avgiften. Det skulle innebära mer 
administrativt arbete och ger inte fler barn tillgång till vår verksamhet på 
kulturskolan. 
I vår budget för kulturskolan finns idag inga ekonomiska möjligheter att sänka 
avgifterna på vare sig terminsundervisning eller för instrnmenthyra. 

Kulturnämndens arbetsutskott anser att rådande budgetförhållanden inte medger ett 
genomförande av motionens förslag. 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta 

att motionen härmed är besvarad. 

Yrkanden 
Marcel Abedini (mp) yrkar bifall till motionen. 
Ulf Hansson (v) yrkar på bordläggning då motionen inte är bilagd ärendet. 

Ordförande föreslår att ärendet bordläggs för att motionen ska biläggas ärendet, inför 
beslut på nästa sammanträde. Ordförande finner att kulturnämnden är överens om 

förslaget. 

Kulturnämnden beslutar således 

att bordlägga ärendet till nästa nämndsammanträde. 

I S!go I ,,,, 
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§ 47 
Delegationsärende 

Ärende 

AU-beslut: Svar på förslag - att namnge del 
av Arklimästaregatan vid kv. Wachtmeister 

Detaljplan för del av Stora Vörta 1 :72 m.fl., 
Nättraby, Karlskrona kommun, Blekinge län. 

Samråd. Fördjupning av översiktsplan för 
nordvästra stadsbygden - Rosenholm med 
omgivningar, Karlskrona kommun, Blekinge Län. 

Ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m.fl., 
Trnmmenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län. 

Delegat 

KN:s AU 2007.65.246 

Ivar Wenster 
KN 2008.80.214 

I var W enster 
KN 2008.81.214 

Ivar Wenster 
KN 2008.84.214 

Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen. 

I Sigo. 
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§ 48 
Anmälningsärende 

Budgetuppföljning mars 2008, KF 080506 § 35. 

Budget- och verksamhetsuppföljning februari 2008, 
Karlskrona kommun, KF 080424 § 45. 

Revisionsberättelse 2007 och beslut om ansvarsfrihet för 
KS, nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ, 
KF 080424 § 43. 

Årsredovisning 2007, Karlskrona kommun, KF 080424 § 42. 

Balansfö1ieckning över obesvarade motioner och 
medborgarförslag 1 april 2008, KF 080424 § 47. 

Reviderad utredningsrappo11 - remissversion 
KS 2008-03-20 (kofl' 2008-05-07). 

I Sigo. 
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KN 2008.74.042 

KN 2008.68.042 

KN 2008.69.042 

KN 2008.70.042 

KN 2008.71.004 

KN 2008.55.001 
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§ 49 
Övrigt 

Redovisning av upplevd kvalitet på K11lt11rskofa11 
Kulturskolan har genom enkäter till elever och föräldrar mätt upplevd kvalitet på 
Kulturskolan, och enhetschefen presenterar resultatet för nämnden. Enkäterna har 
mätt bland annat kvalitet på information, bemötande och kommunikation, men 
även om vikten av publika framträdanden, läger och resor, samt om önskemål av 
verksamhet även under lov. 
Kulturnämnden avtackar enhetschefen med en blomma och ger lyckönskningar 
inför dennes tjänstledighet. 

Den politiska filialgruppen 
Tom Ohlsson (m) som företräder gruppen efterfrågar tydlighet i kulturnämndens 
ansvarsområde gällande biblioteksverksamhet, speciellt beträffande skol
respektive folkbibliotek. Frågan om de befintliga avtalen görs gällande. 
Filialgruppen överlämnar frågan till kulturnämnden gällande hur avtalen ska 
hanteras. Ordförande föreslår att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram 
underlag över vilka avtal som är hanterbara i ett uppsägningsförfarande. 

Kulturnämnden beslutar således 

att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram underlag över vilka avtal som det 
är motiverat att säga upp. 

Förfrågan om presentation på nämnden 
Ledamot Marcel Abedini (mp) önskar att nämnden bjuder in Bengt Saltö för en 
presentation på nämnden. Nämndens arbetsutskott har diskuterat förslaget och 
ser gärna dylika presentationer så länge det inte ger någon en fördel i ett enskilt 
ekonomiskt ärende. 

Nästa nämndsammanträde 
Ordförande önskar god hälsa och trevlig sommar, nämnden välkomnas åter till 
hösten vid nästa nämndsammanträde den 26 augusti 2008. 

I 

Sigo. 

~),p 
I ,,,,. 
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 augusti 2008 
 
 
§ 50 Presentation av ny nämndsekreterare 
 
§ 51 Budgetuppföljning juli 2008 
 
§ 52 Information från arbetsgruppen om biblioteksfilialerna 
 
§ 53 Budget för år 2009 och planer för åren 2010-2011 
 
§ 54 Biblioteksplan – tillsättande av arbetsgrupp 
 
§ 55 Yttrande över medborgarförslag – Konsttävling för utsmyckning av Rosenholm 
 
§ 56 Yttrande över medborgarförslag – Konst i kollektivtrafiken 
 
§ 57 Yttrande över motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan 
 
§ 58 Delegationsärende 
 
§ 59 Anmälningsärende 
 
§ 60 Avtackning 
 
§ 61 Övrigt 
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Plats och tid  Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona, 
tisdagen den 26 augusti 2008 klockan 13.30 – 17.40. 

Beslutande   
Ledamöter  Jan Lennartsson (m), ordförande 
  Sophia Ljungberg (m) 
  Nicole Carlbäck (fp) 
  Ulf Lundh (c)   
  Jimmy Petersson (s) 
  Anders Persson (s)    
  Richard Jomshof (sd) 
  Ulf Hansson (v)  

Tjänstgörande ersättare Åke Stridh (s) 
Anna Månsson (m)  
Rosa-Lie Andreasson (s) 

Övriga närvarande  
Ersättare  Tom Olsson (m) 

Lars Karlsson (c) 
  Jan-Erik Jansson (s) 
  Billy Peltonen (s) 

Tjänstemän  Ivar Wenster, kulturchef  
Barbro Ingemansson, kulturstrateg 
Ingela Svensson, ekonom närvarande §§ 50- 54 
Inger Persson, bibliotekschef närvarande §§ 50-55  
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef  närvarande §§ 50-55 
Annika Eklund, enhetschef närvarande §§ 50-54 
Lisbeth Johansson, ny nämndsekr   

Sekreterare  Therese Heiderup   närvarande §§ 50-54 
  Lisbeth Johansson   närvarande §§ 54-61 

Lämnat återbud  Birgitta Möller (s) 
Johanna Larsson (s)   

Justering 
Justerare  Anders Persson (s) 

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
  måndagen den 8 september 2008. 

Justerade paragrafer  §§ 50 – 61 
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Underskrifter 
Sekreterare  ……………………………………. 

  Therese Heiderup   

 
Ordförande  ……………………………………. 
  Jan Lennartsson  

 
Justerare  …………………………………….. 
  Anders Persson  

 
 
 
 

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 9 september 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 
 
i tjänsten 
 
 
………………………………………………. 
Therese Heiderup 
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§ 50 
Presentation av ny nämndsekreterare 

 
Ordförande hälsar Lisbeth Johansson välkommen som kulturnämndens nya 
nämndsekreterare, och hon presenterar sig kort för nämnden. Lisbeth har 
arbetat på äldreförvaltningen och även varit fackligt aktiv. Lisbeth arbetar 
75% på kulturförvaltningen fr o m den 18 augusti. 
______________ 
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Kommunledningsförvaltningen 2007.88.041 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 51 
Budgetuppföljning juli 2008 
 
Kulturförvaltningens ekonom, Ingela Svensson, redogör för budgetupp-
följningen enligt nedan och meddelar även att tjänsten som ekonom för 
kulturförvaltningen kommer att innehas av Anders Svensson efter att 
delårsbokslutet är klart. Ingela lyckönskas inför sin nya tjänst i kommunen. 
 
Driftsredovisning 
Nettoanslag 
Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,8 Mkr. 
 
Ekonomiskt utfall 
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20080731 uppgår till +1,5 Mkr. Detta 
ska jämföras med en periodiserad budget på +1,9 Mkr. Alltså -0,4 jämfört 
med budget per den sista juli. Utfallet kan kortfattat förklaras enligt följande: 
• nämnden gör ett underskott bl.a. på grund av retroaktiva utbetalningar.  
• inom verksamheten Världsarv har det uppstått flera kostnader som inte var 

planerade när budgeten lades. Det gäller t ex förlängning av anställning för 
plusjobbare och upptryck av broschyrer.  

• kulturenheten har haft stora uppstartskostnader för den nya konsthallen. 
• Kulturskolan når inte upp till intäktskraven, här finns ett underskott.  
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas i nuläget till ca -0,4 Mkr. Ett 
antal osäkerheter som beskrivs nedan återstår. En bättre prognos kan lämnas i 
samband med delårsbokslutet. 
 
Kommentarer till prognosen 
På grund av att Kulturskolan inte når upp till intäktskraven finns risk för ett 
underskott. Det har inte varit möjligt att möta detta med återhållsamhet med 
personal och övriga omkostnader som tidigare år. Underskottet kan bedömas 
fullt ut först när terminen startat.  
För verksamheten Världsarv har det uppstått flera kostnader som inte var 
planerade vid årets början. Inte heller här kan underskottet fullt ut bedömas 
ännu.  
För Kulturenhetens och konsthallens del krävs mycket stor återhållsamhet 
under resten av året för att minimera underskottet. Även här har ett antal ej 
planerade kostnader tillkommit.  
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forts § 51 
 
 
Underskottet för nämnden förväntas minska något under hösten men 
nollresultat kommer inte att uppnås. 
För projektet Sunna Brass har det under sommaren tillkommit ytterligare 
kostnader som gör att merkostnaderna blir betydligt större än vad som tidigare 
förväntades. 
 
Några verksamheter ser något bättre ut än tidigare befarat. Det gäller 
Kulturlokaler, IT och plusjobbare. 
 
Eftersom det på grund av höga restvärden inte varit möjligt att säga upp 
Kulturenhetens gamla kontor i Konserthuset måste förvaltningen själva hitta 
nya hyresgäster till denna lokal för att få ned extrakostnaden. I prognosen 
förutsätts att detta kan ske. 
Överläggningar har åter tagits upp med Barn- och ungdomsnämnden för att nå 
en överenskommelse om skolbibliotek och service till förskolor. Något belopp 
sätts inte på detta i nuläget.  
Sammanfattningsvis är budgeten för resten av året väldigt snäv och stor 
återhållsamhet krävs inom samtliga enheter för att hålla underskottet nere. 
 
Övrigt 
Uppföljningen behandlas i AU 19 augusti och i Kulturnämnden 26 augusti 2008. 
 
Investeringsredovisning 
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga 
förvaltningar. Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 1,9 Mkr fördelat 
på 0,3 Mkr nytt bibliotek (0,9 Mkr investerat 2007), 1,5 Mkr inventarier ny 
konsthall samt 0,1 Mkr övriga inventarier. 
 
Måluppfyllelserapportering 
Nämnden antog följande mål för god ekonomisk hushållning i december 
2007, dessa är dock inte fastställda av kommunfullmäktige. 
• Öka den förberedande undervisningen/verksamheten för barn och 

ungdomar som väntar på plats till Kulturskolan, med 10 procentenheter 
årligen.  

• Genom årliga uppföljningar mäta att minst 75 % av besökarna på bibliotek 
och eleverna på kulturskolan upplever god kvalitet. 

• Medverka i samarbetet inom KKKHV för utarbetandet av jämförelsetal för 
folkbiblioteken. 

 
Personaluppföljning 
Redovisas på separat dokument från personalsidan. 
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Föregående budgetuppföljning 
Kulturnämnden antog den 17 juni 2008 föregående budgetuppföljning som 
prognostiserade ett nollresultat.  
 
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta  
 
att  godkänna budgetuppföljning med helårsprognos. 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett besparingsprogram att  

presenteras tillsammans med delårsbokslutet på septembersammanträdet. 
 
att uppmana samtliga enheter till återhållsamhet för att budgeten för 2008 

ska hållas. 
 

Kulturnämnden beslutar enligt förslaget. 
______________ 
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§ 52 
Information från arbetsgruppen om biblioteksfilialerna 
 
Kulturnämnden tillsatte den 29 januari 2008 en politisk redovisningsgrupp för att 
parallellt med professionen arbeta med en översyn av biblioteksfilialerna.  
 
Sammankallande ledamot för gruppen redovisar arbetet och hänvisar till 
föregående rapportering som fördes i april 2008. Då efterfrågade gruppen tydligare 
direktiv från nämnden samt lyfte frågeställningar kring följande tre punkter: 
• avtalsförhållande till barn- och ungdomsnämnden, avseende lokaler samt 

service kopplat till skolbiblioteken  
• inriktning på nytt stadsbibliotek 
• övriga biblioteksverksamheter i kommunen 
 
Eftersom efterföljande diskussioner med barn- och ungdomsnämnden inte har fört 
med sig några resultat och projektet nytt stadsbibliotek eventuellt skjuts framåt i 
tiden gör gruppen bedömningen att en internutredning är nödvändig. Syftet bör 
vara att få en ekonomisk konsekvensbeskrivning av valmöjligheterna, samt att 
ansvarsförhållandet i befintliga avtal mellan barn- och ungdomsnämnden/ 
kulturnämnden klarläggs.   
 
Kulturförvaltningen har begärt en internutredning och inväntar att skolchefen ska 
återkomma i frågan.  
 
Ordförande anser att arbetsutskottet och kulturförvaltningen ska arbeta vidare 
med redovisningsgruppens efterfrågan av siffror och direktiv. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen. 
______________ 
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§ 53 
Budget för år 2009 och planer för åren 2010-2011 
 
Kulturchefen redovisar arbetshandlingen avseende 2009 års budget, där ram- 
förslaget är en besparing med 0,5 miljon kronor samt ett ökat intäktskrav med 
100-150 tkr. 
 
Tjänstemannaförslag 
Prioriterade områden för 2009 
• särskilt prioritera planerna på ett nytt stadsbibliotek. 
• utveckla Karlskronas nya konsthall och salong. 
• få kulturnämndens budget i balans avseende intäkter och intäktskrav. 
 
Under hösten 2008 kommer kulturutredningen att presentera sitt betänkande till 
en ny nationell kulturpolitik i Sverige. Utredningen har bl a till syfte att se över 
det kulturpolitiska samspelet mellan staten, landstingen och kommunerna. 
Utredningen skall också se på förutsättningarna för att bredda ansvaret för 
kulturverksamheter i samhället hos både offentliga institutioner och enskilda 
aktörer.  
 
En aktuell analys av de regionala utvecklingsstrategierna visar att de 
kulturpolitiska frågorna återfinns under begrepp som attraktivitet, god livsmiljö, 
innovationer, kreativitet, folkhälsa, demokrati och mångfald. Det visar också på 
den bredd som kulturen har fått inom såväl sociala som ekonomiska 
utvecklingsfrågor. 
 
Kulturfrågorna i ett bredare perspektiv har alltjämt en godtagbar ställning i 
Karlskrona. Antalet besökare och medverkande ligger på en förhållandevis hög 
nivå samtidigt som antalet arrangemang ligger stabilt.   
Enligt kulturrådets sammanställning för Blekinge står sig kultursektorn väl, i 
förhållande till riket. Av den totala kulturbudgeten står kommunerna för över  
50 % av finansieringen i länet.  
 
Stor osäkerhet gäller Marinens musikkår framtida verksamhet. En nedläggning 
eller flyttning av förbandet skulle vara mycket negativt för musiklivet i 
kommunen och regionen. Musikkåren har stor inverkan på kulturnämndens 
budget avseende såväl verksamhetsbidrag som kostnaderna för Sparresalen. 
Ombyggnaden av Sparresalen är tillsvidare stoppad och kulturnämnden bör under 
2009 överväga driftsformen för lokalen. 
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Karlskrona har goda möjligheter att kunna erbjuda sina invånare ett kulturliv 
präglat av mångfald och variation. Inte minst musiken har en mycket stark 
ställning i Karlskrona.  Barn och ungdomskulturen är ett viktigt prioriterat område 
för nämndens arbete. En öppnare och friare Kulturskola skulle ge fler unga 
tillträde till ett kulturskapande. En plan för kulturskolans utökade ansvarsområde 
kommer att utarbetas under 2009.  
Den nya konsthallen kommer att ge många nya möjligheter för det lokala 
kulturlivet. Redan under 2008 har arrangemangen ökat. En fortsatt utveckling av 
verksamheten kommer dock att behöva tillskott genom föreningsbidrag och 
utökning av ”Öppna Sinnet”-medel. 
 
Karlskronas folkbibliotek genomgår en omfattande förändring i såväl organisation 
som arbetssätt. Genom ökad tillgänglighet och med en tydligare fokus på god 
service och bra vägledning skall bibliotek kunna förbättra låntagarnas och 
besökarnas krav. I samband med en förstudie kring ett nytt stadsbibliotek vill 
kulturnämnden ytterligare fördjupa dialogen med låntagarna och medborgarna.  
Tidplanen för ett stadsbibliotek är osäker och kommer att aktualisera frågan om 
nya investeringar i nuvarande lokaler. 
Frågan om finansieringen av skolbiblioteken inom den kommunala skolan är 
fortfarande en olöst fråga. Under 2009 kommer den service som utförs av 
kulturförvaltningen att minskas. 
Kostnaderna för bibliotekens IT-system ökar år från år och kommer under 2009-
2010 att kräva nyinvesteringar för bland annat låneautomater. 
 
Enligt förslag genomförs nu en utredning över framtida nämnds- och 
förvaltningsorganisation. Enligt planerna skall ny förvaltningsorganisation börja 
gälla 1 juli 2009. Kulturförvaltningen kommer under alla omständigheter att 
beröras av förändring men det är i dagsläget svårt att beräkna personal-
konsekvenser av förslaget. 
 
Förslag till mål i enlighet med god ekonomisk hushållning 2009  
Kulturförvaltningen föreslår som mål för nämnden:  
 
att öka den förberedande undervisningen/verksamheten för barn och ungdomar 

som väntar på plats till Kulturskolan, med 10 procentenheter årligen,  
 
att genom årliga uppföljningar mäta att minst 75% av besökarna på bibliotek 

och eleverna på kulturskolan upplever god kvalitet, och 
 
att  medverka i samarbetet inom KKKVH för utarbetandet av jämförelsetal för 

folkbiblioteken. 
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Förslag till åtgärder avseende kommunfullmäktiges direktiv 
Kulturnämnden har ett behov att genomföra omfördelningar och besparing 
motsvarande 1,5 miljoner kr under 2009. För att uppnå helårseffekt måste 
besparingarna påbörjas under hösten 2008.  
 
Kulturförvaltningen föreslår följande besparingar: 
• nedläggning av biblioteksfilialerna i Hasslö, Holmsjö, Kungsmarken, 

Torhamn och Fridlevstad. Verksamheten kan fortgå som skolbibliotek men då 
utan ersättning från kulturnämnden. Besparingen är svårberäknad men bör 
kunna motsvara 300 tkr. 

• reduktion av sammantaget tre heltidstjänster inom förvaltningen, genom 
uppsägning eller vakantsättning motsvarande 1.000 tkr. 

• avgiftshöjning av kulturskoleavgifterna motsvarande 200 tkr. 
 
Förslag till investeringar i verksamheten 
För egna årliga investeringar i verksamheten föreslås att nämnden får avsätta  
450 tkr. 
 
Förslag till särskilda satsningar 2009-2011 
• Prioritera arbetet med ett nytt stadsbibliotek. 
• Förstärka och intensifiera arbetet med Karlskronas världsarvsstatus. 
• Tydligare verka för barn- och ungdomskulturen i Karlskrona kommun. 
 

Övrigt 
Stiftelsen Blekinge museum har inkommit med särskilt äskande angående 
anslaget 2009. Denna ansökan föreslås behandlas i särskild ordning utanför 
kulturnämndens budget. Del av kostnaderna för Blekinge museums nya 
föremålsmagasin finns upptagna i budgeten. 
 

Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2009 och 
planer för åren 2010-2011 enligt ovanstående, föreslås kulturnämnden 
föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att  fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2008 till 450 tkr samt 

att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram, 
 
Med anledning av kulturförvaltningens förslag till budget för år 2009 och 
planer för åren 2010-2011 föreslås kulturnämnden för egen del besluta 
 
att  godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2009 samt planer för åren  

2010-2011. 
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Yrkanden 
Anders Persson (s), Åke Stridh (s), Jimmy Petersson (s), Rosa-Lie Andreasson 
(s), samt Ulf Hansson (v): meddelar att man inte deltar i dagens beslut. 
 
Mötet ajourneras för överläggning i den borgerliga gruppen under en timmes tid. 
 
Efter ajourneringen meddelar ordförande att gruppen väljer att göra nedan 
följande ändringar och tillägg i kulturförvaltningens förslag till besparingar. 

 
Punkt ett avseende nedläggning av biblioteksfilialer, ersätts med följande 
två punkter: 
 omstrukturering av filialer. Lyckeby och Kungsmarken slås ihop och 

bildar en modern enhet med verkan senast 1 januari 2010. Placeringen 
av den nya Lyckeby/mellanstadsfilialen utreds av filialgruppen 
tillsammans med professionen. Syftet är en effektivisering, 
modernisering och kvalitetshöjning. 

 Torhamns biblioteksfilial läggs ner, vilket sker under budgetåret. 
 

Följande besparingsförslag läggs till: 
 minska ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund med 10% med 

undantag för Öppna Sinnet, Marinens musikkår samt Blekinge Museum. 
 
Mötet ajourneras i tio minuter för överläggning. 
 
Yrkanden 
Ordförande Jan Lennartsson (m): bifall till eget lagt förslag avseende ändringar 
och tillägg i kulturförvaltningens förslag till besparingar. 

Richard Jomshof (sd): avslag till att Torhamns filial läggs ner, i övrigt bifall till 
ordförandes förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på eget yrkande mot Richard Jomshofs och finner 
att kulturnämnden antar det egna förslaget. 
 
Kulturnämnden beslutar således föreslå kommunfullmäktige besluta 
  
att  fastställa kulturnämndens investeringsbudget till för 2008 till 450 tkr samt 

att kapitalkostnaden finansieras inom nämndens ram. 
 

samt för egen del besluta  
 
att  godkänna förvaltningens förslag till budget för år 2009 och planer för åren  

2010-2011, med följande ändringar och tillägg avseende besparingsåtgärder; 
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att omstrukturera biblioteksfilialerna Lyckeby och Kungsmarken genom 

en sammanslagning, med verkan senast 1 januari 2010. Placeringen av 
den nya Lyckeby/mellanstadsfilialen utreds av filialgruppen 
tillsammans med professionen, 

 
att  enbart Torhamns biblioteksfilial läggs ner, vilket sker under 

budgetåret, och 
 
att  minska det ekonomiska stödet med 10% till föreningar och 

studieförbund, med undantag för Öppna Sinnet, Marinens musikkår 
samt Blekinge Museum. 

______________ 
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§ 54 
Biblioteksplan – tillsättande av arbetsgrupp  
 
Då kulturnämndens arbetsutskott sammanträdde den 19 augusti 2008 lyfte 
kulturchefen behovet av att tillsätta en politisk arbetsgrupp som ska arbeta 
med biblioteksplanen. Förslaget är att utse tre personer ur den grupp som 
utreder biblioteksfilialerna.  
 
Arbetsutskottet beslutade att tillsätta en politisk arbetsgrupp med tre personer 
till vilken nämnden utser ledamöter och ersättare. 
 
Kulturnämnden beslutar  

 
att utse ledamöter och ersättare till gruppen enligt följande: 
 

Ordinarie ledamöter Ersättare 
Sophia Ljungberg (m) Nicole Carlbäck (fp) 
Tom Olsson (m) Anders Persson (s) 
Åke Stridh (s) 

______________ 
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Kommunfullmäktige  2008.73.869 
Akten 

 
 
 
 
 
§ 55 
Yttrande över medborgarförslag – Konsttävling för utsmyckning av Rosenholm 
 
Ett medborgarförslag inkom till kulturnämnden för beredning den 9 maj 2008. 
Kulturchefen presenterar förslagsställarens önskemål om att genomföra en 
konsttävling för utsmyckning på Telenor Arena Karlskrona genom ett särskilt 
riktat bidrag. 
 
Bakgrund 
Enligt kulturchefen avsattes 1 % av investeringskostnaden till offentlig 
utsmyckning i samband med byggandet av arenan. Uppdraget genomfördes 
som en skisstävlan, vilken vanns av Martin Wikström. Utsmyckningen bestod 
från början av tre delar; en färgsatt klättervägg som dock aldrig genomfördes, 
en stålskulptur med belysning och en kakelmosaik fäst på en av byggnadens 
fasader. På Rosenholmsområdet finns sedan tidigare flera skulpturer och 
utsmyckning som tillkommit under KA 2:s tid. Inomhus i den nybyggda 
arenan finns dock inga konstverk eller utsmyckningar.  
 
Förslagsställaren påpekar att flera passager och väggar enbar består av rå 
obehandlad betong, vilket ger ett monotont och trist intryck. Förslagsställaren 
föreslår också att 50.000 kr avsätts till en konsttävling. 
 
Kulturförvaltningen anser att föreslagna medel tyvärr är för små för att en 
tävling ska kunna genomföras, även med tanke på utförandet av själva 
konstverken. Inte ens genom inköp av konst skulle någon verklig synbar 
förändring kunna åstadkommas. Kulturförvaltningen har dock med inspiration 
från förslagsställaren haft en första kontakt med ansvariga för arenan och 
planerar ett gemensamt konstprojekt med start under hösten 2008. 
Inriktningen kommer vara att få yngre konstnärer att utföra väggmålningar 
och utsmyckningar som väl kommer att komplettera befintlig konstnärlig 
utsmyckning. 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget lämnas utan bifall och därmed anses besvarat. 
 
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget med tillstyrkan av arbetsutskottet. 
______________ 
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Akten 
 

 
 

 
 
§ 56 
Yttrande över medborgarförslag – Konst i kollektivtrafiken 
 
Ett medborgarförslag inkom till kulturnämnden för beredning den 12 juni 
2008. Kulturförvaltningens kulturstrateg informerar om förslagsställarens 
uppfattning att konst idag finns på inrättningar och att det finns invånare som 
inte tar del av detta utbud.  
Förslaget är att konsten ska ta sig till invånarna genom att utsmycka 
kollektivtrafik med konst på t.ex. bussar, som utrustas med tavlor, poesi eller 
musik i högtalare med Karlskronaanknytning. Målet är att sprida kultur 
utanför de traditionella rummen, ha omväxling och lyfta fram olika lokala 
kulturella personer.  
Förslagsställaren föreslår att Karlskrona kommun ska bidra till kulturella inslag 
i kollektivtrafiken och att lokalt producerad kultur ska få företräde att synas och 
verka. 
 
Kulturstrategen menar att förvaltningens mål för kulturverksamhet är att 
arbeta aktivt för att exempelvis konst ska vara en dynamisk del i utvecklingen 
av kommunen. En attraktiv plats att besöka, leva och verka i. Vidare förklarar 
kulturstrategen att det läggs stor vikt vid att ge service och information åt 
allmänhet, politiker, konstnärer, tjänstemän och media. Målsättningen är att 
försöka främja eget skapande och ett livaktigt lokalt kulturliv.  
Detta görs genom att bevaka och aktivt medverka till att skapa förutsättningar 
för konst i form av offentliga gestaltningar, utställningar och projekt – både 
med lokala, nationella och internationella konst- och kulturutövare. 
 
Men vad gäller förslaget om konstinslag på kollektivtrafiken så hör den frågan 
till Länstrafikens verksamhet. Det har redan förekommit lokala kulturella 
inslag som Länstrafiken direkt har upphandlat. 
Kulturförvaltningen har inte något uppdrag eller medel från Länstrafiken inom 
sin ordinarie verksamhet, men ställer sig naturligtvis positiv till 
förslagsställarens tankar om konsten och kulturens betydelse ur ett lokalt 
perspektiv. 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att medborgarförslaget lämnas utan bifall och därmed anses besvarat. 
 
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget med tillstyrkan av arbetsutskottet. 
______________ 
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Kommunledningsförvaltningen  2007.132.860 
Akten 

 
 
 
 

 
§ 57 
Yttrande över motion om att införa inkomstrelaterade avgifter för Kulturskolan 
 
En motion från Vänsterpartiet Karlskrona inkom till kulturnämnden för 
beredning den 13 december 2007. Yttrandet fördes upp vid kulturnämndens 
sammanträde den 17 juni 2008, § 46. Kulturnämnden beslutade då att bordlägga 
ärendet, för att bilägga motionen till beslutsunderlaget inför nämnds-
sammanträdet den 26 augusti 2008.  
 
Sammanfattning 
Motionären föreslår att inkomstrelaterade avgifter införs på kulturskolan i 
Karlskrona. Hänvisning görs bland annat till en rapport ”Musik om du är rik” 
om avgifterna till kommunala musikskolan, som gjordes av Rädda Barnen från 
år 2002. Rapporten visar på att avgifternas storlek och upplägg varierar 
påtagligt mellan olika kommuner. Det exemplifieras både med kostnaden för 
terminsundervisningen på instrument, dans, teater och för instrumenthyran. 
 
Motionären skriver att ”ett inkomstrelaterat avgiftssystem skulle vara mer 
rättvist och ge alla barn förutsättningar för att kunna delta i den undervisning 
som bedrivs på Kulturskolan”. Även Musikskolans betydelse framhålls, då den 
med bred och gedigen utbildningsverksamhet anses bidra till de svenska 
musikframgångarna. Den anses ha en stor social betydelse för ungas utveckling.  
 
Kulturstrategen informerar att de kommunala musik- och kulturskolorna inte har 
någon lagstadgad verksamhet. Det är därför upp till varje kommun att bestämma 
verksamhetens omfattning och därmed också bestämma avgifterna. 
 
Exempel på skolor med inkomstrelaterat system finns t.ex. i Härnösands 
kommun. Härnösands modell baseras på föräldrarnas sammanlagda 
bruttoinkomst och sträcker sig från 20.000 kr till 60.000 kr med förändrade 
avgifter vid varje 5.000-kronorsintervall. Vid 20.000 kronor får man betala 
500 kr för första barnet, hälften för andra och tredje barnet går gratis. Ökningen 
är sedan 100 kr vid varje brytpunkt. Föräldrar med en sammanlagd brutto-
inkomst på 60.000 kr eller mer betalar 1400 kr för första barnet, 700 kr för 
andra barnet, och tredje barnet går gratis. 
 
Sammanfattningsvis har Härnösand höga avgifter jämfört med Karlskrona. Rent 
praktiskt är det fullt möjligt att genomföra ett liknande system men det innebär 
ökad administration. På anmälningsblanketten uppger man i Härnösand som 
förälder inkomsten.  
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I någon kommun har man fått det kommunala bostadsbolaget att subventionera 
deltagaravgifterna till kulturskolan för sina hyresgäster. 
 
Kulturstrategen informerar vidare att nationellt sett ligger avgifterna på 
Karlskronas kulturskola i mittsegmentet. Sedan ett antal år tillbaka tillämpas 
syskonrabatt som innebär att en familj betalar full avgift för de två första barnen 
medan den tredje är utan kostnad. Varje år sker en indexuppräkning. 
 
I dagsläget ger det ingen fördel att inkomstrelatera avgiften. Det innebär istället 
mer administrativt arbete och ger inte fler barn tillgång till verksamheten på 
kulturskolan. Dessutom medger kulturskolans budget inga ekonomiska 
möjligheter att sänka avgifterna för vare sig terminsundervisning eller 
instrumenthyra. 

 
Kulturnämndens arbetsutskott ansåg vid sitt möte den 19 augusti att rådande 
budgetförhållanden inte medger ett genomförande av motionens förslag. 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige besluta 
 
att  motionen avslås. 
 
Yrkanden 
Ulf Hansson (v) yrkar bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag att avslå motionen, mot 
Ulf Hanssons förslag att bifalla motionen. Ordförande finner att kulturnämnden 
antar förvaltningens förslag. 
 
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kulturnämnden kommun- 
fullmäktige besluta  
 
att motionen avslås. 
 
Reservationer 
Ulf Hansson (v) och Åke Stridh (s) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ulf Hanssons yrkande och lämnar över en skriftlig reservation. Se bilaga 1. 
______________ 
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§ 58 
Redovisning av delegationsbeslut 
  
Ärende  Delegat 
 
AU-beslut:  Namnsättning av väg på Senoren KN:s AU 
  KN 2008.108.246 
      
Detaljplan för del av Västra Nättraby 6:17 m.fl., Nättraby,  Ivar Wenster 
Karlskrona kommun, Blekinge län.  KN 2007.110.214 
 
Remissyttrande avseende betänkandet Ivar Wenster 
”Värna språken – förslag till språklag”. KN 2008.50.869 
 
Ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 m.fl.,  Ivar Wenster 
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län. KN 2008.101.214 
 
Detaljplan för Torstäva 13:25, Torsnäs, Karlskrona Ivar Wenster,  
kommun, Blekinge Län. KN 2008.102.214 
 
Detaljplan för Mjövik 1:3 m.fl., Nättraby, Karlskrona Ivar Wenster 
kommun, Blekinge län. KN 2008.103.214 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen. 
______________ 
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§ 59 
Anmälningsärende 
    
KF 080529 § 63: Nya uthyrningstaxor för Sparresalen,  KN 2007.139.806 
 Karlskrona konsthall och konserthusteater.  
   
KF 080718 § 78: Kommunala val.  KN 2006.122.102
  
KF 080718 § 84: Förslag på budgetdirektiv 2009 och planer KN 2007.88.041 
 2010-2011. 
    
KF 080718 § 85: Delårsrapport per den 30 april 2008.  KN 2008.100.042 
______________ 
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§ 60 
Avtackning  
 
Ordförande och övriga ledamöter i nämnden tackar Therese Heiderup för en god 
arbetsinsats som nämndsekreterare. Ordförande överlämnar en gåva med 
lyckönskningar.  
 
Therese ger i skrivande stund ett varmt tack till nämnden och förvaltningen för 
ett gott arbetsklimat och en givande tid som nämndsekreterare. 
______________ 



 
   
  26 augusti 2008   22 

 
 
 
 
 
 
 
§ 61 
Övrigt  
 
Ärendet utgår. 
______________ 
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 28 oktober 2008 
 
 
 
 
§ 62              Presentation av ny ekonom och ny personalsekreterare 
 
§ 63              Digitala nämndshandlingar 
 
§ 64 Budgetuppföljning augusti och september 2008 
 Personalbokslut 
 
§ 65 Disposition av bankkonto och bankgiron fr o m 081001 
 
§ 66 Öppna sinnet 
 
§ 67 Rapport styrgruppen för nytt stadsbibliotek 
 
§ 68 Förslag till mål för kulturnämndens verksamhet 
 
§ 69 Managementplan för Världsarvet, remissvar 
 
§ 70 Presentation av världsarvskoordinator 
 
§ 71 Sammanträdestider för kulturnämnd och arbetsutskott 2009 
 
§ 72 Delegationsärenden 
 
§ 73 Anmälningsärenden 
 
§ 74 Informationsärenden 
 
§ 75 Övrigt 
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Plats och tid  Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona, 
tisdagen den 28 oktober 2008 klockan 13.30 –16.20  

Beslutande   
Ledamöter  Jan Lennartsson (m)  ordförande 
  Birgitta Möller (s) vice ordförande 
  Sophia Ljungberg (m) §§ 62 -73 
  Ulf Lundh (c) 
  Jimmy Petersson (s) 
  Anders Persson (s) 
  Johanna Larsson (s) 
  Rickard Jomshof (sd)  §§ 62 -73   
  Ulf Hansson (v)  
Tjänstgörande ersättare Tom Olsson (m) 

  Anna Månsson (m) 
  

Övriga närvarande Lars Karlsson (c) 
Ersättare  Johannes Chen (kd) 
  Åke Strid (s)  
  Jan-Erik Jansson (s) 

Billy Peltonen (s) §§ 74 -74 

Tjänstemän  Ivar Wenster kulturchef  
Barbro Ingemansson kulturstrateg 
Anders Svensson ekonom 

  Hanna Olausson personalsekreterare 

 

Sekreterare  Lisbeth Johansson 

Justering 
Justerare  Ulf Hansson (v) 

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
  tisdagen den 4 november 2008. 

Justerade paragrafer  §§ 62 -75 
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Underskrifter 
Sekreterare  ……………………………………. 

  Lisbeth Johansson 
Ordförande  ……………………………………. 
  Jan Lennartsson  
 
Justerare  …………………………………….. 
  Ulf Hansson  

 
 
 
 

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 5 november 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 
 
i tjänsten 
 
 
………………………………………………. 
Lisbeth Johansson 
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§ 62 
Presentation av ny ekonom och personalsekreterare 
 
Anders Svensson, ny ekonom i kulturförvaltningen, presenterar sig. Han har arbetat i 
Karlskrona kommun sedan år 2000 och kommer närmast från 
utbildningsförvaltningen. Han ser fram emot delvis nya arbetsuppgifter inom 
kulturnämndens område. 
 
Hanna Olausson, ny personalsekreterare, presenterar sig. Hanna har avslutat sin 
utbildning vid Linköpings universitet och ser fram emot att arbeta inom 
kulturnämndens område.  
Ordföranden hälsade Anders och Hanna välkomna till kulturnämnden. 
 

______________ 
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§ 63  
Digitala nämndshandlingar 
Ordförande föreslår att man ska undersöka möjligheterna att hantera nämndens 
handlingar digitalt. 
Meningen med åtgärden är att hanteringen ska bli billigare, snabbare och 
miljövänligare.  
De som föredrar att få sina handlingar per post kan även fortsättningsvis få detta. 
Nämndens ledamöter ställer sig positiva till förslaget. 
 
 
Kulturnämnden beslutar  
 
att     under en prövotid om tre månader hantera nämndens handlingar digitalt till dem  
         som så önskar 
 
att     uppdra åt kulturförvaltningen att undersöka vilka möjligheter till kompensation 

för  merkostnader som uppkommer. 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 
 
 
 
§ 64  
Budgetuppföljning augusti och september 2008 samt personalbokslut 
 
Nettoanslag 
Kulturnämndens nettoanslag för 2008 uppgår till 49,9 Mkr. 
 
Ekonomiskt utfall 
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20080930 uppgår till 1,0 Mkr. Detta ska 
jämföras med en periodiserad budget på 0,6 Mkr. Alltså fortfarande + 0,4 Mkr 
jämfört med budget per den sista september. Utfallet kan kortfattat förklaras enligt 
följande: 
• Nämnden gör ett underskott bl.a. på grund av retroaktiva utbetalningar.  

Inom verksamheten Världsarv har det uppstått flera kostnader som inte var 
planerade när budget lades.                                          

• Förvaltningens övriga verksamheter uppvisar positiva resultat eller följer 
budget per den 30/9. 

• Kulturskolan når inte upp till intäktskraven, men tack vare låga kostnader 
under sommaren, då verksamheten legat nere, uppvisar man ett positivt 
 resultat.  

• Liksom flera tidigare år görs en stor del av bibliotekens medieinköp under 
 hösten och verksamheten uppvisar därför ett positivt resultat. 

 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 beräknas i nuläget till ca – 0,2 Mkr. Ett antal 
osäkerheter som beskrivs nedan återstår.  

Budgeten för resten av året är väldigt snäv och stor återhållsamhet krävs inom 
samtliga enheter för att hålla underskottet nere. Beräknat att några verksamheter visar 
ett bra resultat finns möjlighet att uppnå ett nollresultat om man är mycket 
återhållsam med nya utgifter. Risk finns emellertid för ett underskott på ca 200 tkr. 

Investeringsredovisning 
Redovisning lämnas separat och på gemensamt dokument för samtliga förvaltningar. 
Kulturförvaltningen har hittills i år investerat 2,1 Mkr fördelat på 1,2 Mkr förstudie 
nytt bibliotek (0,9 Mkr investerat 2007), 1,7 Mkr inventarier ny konsthall samt 0,1 
Mkr inventarier till biblioteken.  
Inventarierna i Konsthallen har blivit dyrare än budgeterade 1,3 Mkr, bl.a. beroende 
på att monteringen av utrustningen blivit betydligt dyrare än beräknat. För övriga 
inventarier beräknas budgeten lämna ett överskott på 100-200 tkr. 

Måluppfyllelserapportering 
Nämnden antog mål för god ekonomisk hushållning i december 2007. Dessa är dock 
inte fastställda av fullmäktige. 
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forts. § 64 

• Minska gruppen barn och ungdomar som väntar på plats till Kulturskolan med 10 
procentenheter årligen, genom förberedande undervisning/ verksamhet. Statistiken är 
här under utarbetande och kommer att presenteras under oktober. 

• genom årliga uppföljningar mäta att minst 75 % av besökarna på biblioteken och 
eleverna på Kulturskolan har en god upplevd kvalitet. Redovisning av upplevd 
kvalitet vid Kulturskolan skedde vid nämndssammanträdet i juni.  

• medverka i samarbetet inom KKKHV för utarbetandet av jämförelsetal för 
folkbiblioteken. Här är arbetet nu i slutfasen och ett material kommer att presenteras 
under hösten. 

 
Personalbokslut 
Personalsekreteraren föredrar personalnyckeltalen för andra tertialet 2008. 
Glädjande nog har visstidsanställningarna minskat och frisknärvaron är fortsatt hög 
bland förvaltningens anställda. Men man kan också konstatera att sjukfrånvaron har 
stigit i vissa grupper. Sjuktalen bland män har ökat. Man kan också se en ökning av 
sjuktal i gruppen 40 -49 år. 
 
Ordförande påpekar att, trots att budgetläget ser bättre ut än tidigare, är han inte nöjd 
med prognosen. Han uppmanar alla att ha full kontroll på kostnaderna även framledes 
och att han förväntar sig ett nollresultat .  
 
 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta 
 
att godkänna budgetuppföljning med helårsprognos 
att uppmana samtliga enheter till återhållsamhet 
att  godkänna personalbokslut  
 
Kulturnämnden beslutar enligt förslaget.  

                            
 
                           ___________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 
  
 
 
 

 
 
§ 65 
Disposition av bankkonto och bankgiron fr o m 20081101 
 
Med anledning av att Therese Heiderup och Ingela Svensson har lämnat sina 
befattningar som nämndssekreterare respektive ekonom krävs nytt beslut om vem 
som har behörighet att disponera kulturförvaltningens bankkonton och bankgiron. 
Beslutet avser följande konton: 

 

Bankkonto: 8169-5 903529 597-2 

Bankgiron: 5220-7750 

     5321- 8384 

                    5420-8616 

 
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:  

Anders Svensson  Ny! Ersätter Ingela Svensson 

Barbro Johansson 

Birgitta Emilsson  

Ingrid Öhman 

Lisbeth Johansson   Ny! Ersätter Therese Heiderup 

 

 

Kulturförvaltningen föreslår nämnden att besluta 

 

             att utse Anders Svensson och Lisbeth Johansson som behöriga att  

                            disponera ovan nämnda bankkonto och bankgirokonton. 

 

 Kulturförvaltningen beslutade enligt förslaget  

 
________________ 
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 § 66 

Öppna sinnet 
 
Ordföranden informerade om att Öppna sinnet kommer att genomföras enligt 
samma koncept som tidigare år. Det kommer att satsas pengar i huvudsak på 
sommararrangemang. Vid val av arrangörer kommer det att tas hänsyn till fria 
tankar och nya idéer snarare än till organisation och struktur. Dessutom kommer 
Öppna sinnet att marknadsföras bättre än tidigare år. 
 
Kulturnämnden utsåg till att ingå i referensgruppen för projektet  
 
Ordinarie 
Jan Lennartsson (m) ordf 
Sophia Ljungberg (m) 
Ulf Lundh (c) 
Birgitta Möller (s) 
Ulf Hansson (v) 
 
Ersättare 
Tom Olsson (m) 
Jimmy Petersson (s) 
_____________ 
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§ 67 
Information från styrgruppen för nytt stadsbibliotek 
 
Ordförande informerar om att styrgruppen har lämnat rekommendationer till 
kommunstyrelsen angående placeringen av det nya biblioteket. 
Man har i stor enighet kommit fram till att det skall byggas ett nytt bibliotek. Att 
bygga om/till det gamla är inte något alternativ. Man har även nått enighet gällande 
placeringen. 
Ärendet behandlas nu i de olika fullmäktigegrupperna. Det förväntas komma upp på 
kommunfullmäktiges möte i december.  Ordförande uppmanar ledamöterna att ta del i 
diskussionerna i sina respektive partigrupper. 
Då gruppen har förvärvat mycket kunskap i samband med arbetet, har 
kommunstyrelsen blivit ombedd att ge styrgruppen förlängt uppdrag. Detta för att ta 
fram förslag till struktur och innehåll för det nya biblioteket. 
Kulturchefen underströk vikten av att arbetet fortsätter med tanke på 
planberedskapen. Det tar lång tid att ändra detaljplaner. 
Han påpekade också att, om projektgruppen får förnyat uppdrag, kommer 
projektorganisationen att förändras. 
Bibliotekschefen påtalade att man ska vara medveten om att, oaktat vad som beslutas 
ifråga om nytt stadsbibliotek, måste en rad åtgärder göras i det nuvarande biblioteket 
för att uppnå en acceptabel arbetsmiljö.  
 
Kulturnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll 
___________ 
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§ 68 
  
Förslag till mål enligt god ekonomisk hushållning för kulturnämndens 
verksamhet 
 
Kommunledningsförvaltningen har strukit kulturnämndens förslag och ersatt dem 
med 
 
• Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall årligen öka, från 

 dagens ca 75%, till minst 80% 2012 
• Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall årligen öka,  

från dagens ca  75%, till minst 80% 2012 
 

Kulturnämnden beslutade enligt förslaget 
 
__________ 
 



   
   
  28 oktober 12 
   
  
    

 

  
 
 

 
 

 

§ 69  

Information angående managementplan för världsarvet. 
 

Kulturchefen informerade om att kulturförvaltningen, tillsammans med  

 miljö –och byggnadskontoret och näringslivsutskottet, har lämnat ett slutgiltigt 
remissvar i ärendet.  

Kulturnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll 
______________ 
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§ 70 
Presentation av världsarvskoordinator 
Koordinator för arbetet med världsarvsfrågor, Lena Johansson, presenterade sig 
och sitt arbete. Hon tillträdde tjänsten den 1 september och har använt tiden fram 
till nu att sätta sig in i frågorna, knyta kontakter och planera fortsatta aktiviteter. 
Ett stort projekt har varit att arrangera Världsarvsdagen den 24 oktober. 

Ordförande hälsade Lena välkommen att samarbeta tillsammans med 
kulturnämnden. 

 
______________ 
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§ 71  

Sammanträdestider 2009 
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden och dess arbetsutskott hade lämnats 
till ledamöterna  

 

Kulturnämnden beslutade att fastställa 2009 års sammanträdesplan enligt 
förslaget 
______________ 
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§ 72 
                           Delegationsärenden    Delegat 

      
Detaljplan för Borgmästaren 29, Trossö,                                       IvarWenster  
Karlskrona kommun,Blekinge län.   KN 2008.112 
 
Detaljplan för Hälleviksäng 1:14 och Sjövik 1:1  Ivar Wenster 
Karlskrona kommun, Blekinge län.   KN 2005.142 
 
Kungörelse detaljplan för Västra Rödeby 3:1  Ivar Wenster  
(Bubbetorp energiproduktion)   KN 2007.214  
Karlskrona kommun, Blekinge län. 
 
Adressnumrering i Södra Skavkulla.   Ivar Wenster  
Dnr 2003.162.246.    KN 2003.162 
 
Avtal angående kvarstående ansvar för personal och  Ivar Wenster 
verksamhet som ingår i serviceförvaltningen.  KN 2008.55 
 
Förslag till nytt handlingsprogram för etnisk mångfald Ivar Wenster  
i Karlskrona kommun 2008 -2010.   KN 2008.117 
 
Remiss angående grönstrukturplan för   Ivar Wenster 
Karlskrona kommun    KN 008.219. 
 
Ansökan om medel för utgivning av bok, Gudirs saga. Annika 
Eklund     KN 2008.116 

 
____________ 
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§ 73 
Anmälningsärenden 

 
KS 080812 § 135: Budgetuppföljning per den 31 maj KN 2008.110.042 
KS 2008.271.042 
 
KF 080828 § 97: Utredning om inrättandet av KN8008.55.001 
serviceförvaltning –slutrapport.  
KF 2008.249.001 
 
KS 080911 § 167: Budgetuppföljning per den 31 juli. KN2008.115.042  
KS 2008. 110.042 
 
KS 2008.729.141 Bidrag till entreprenörskap och KN 208.111.869 
Kulturarv (förstudie) i Blekinge län. 
 
KS au 30 september 2008 § 74: Kommunledningens KN 2008.55.001  
Organisation fr o m 081001 

 
____________ 
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§ 74 
Informationsärenden 
 
Skrivelse angående biblioteksverksamheten i Torhamn. 
För kulturnämndens kännedom har skrivelse från föreningslivet i Torhamn inkommit 
där man protesterar emot förslaget att lägga ner biblioteksfilialen i Torhamn. 
Ett flertal synpunkter och förslag från nämndens ledamöter framläggs.  
Det är dock svårt att göra något i någondera riktning innan kommunfullmäktige har 
fattat beslut i frågan. 
Ordföranden föreslår att filialbiblioteksgruppen återupptar sitt arbete för att bl a finna 
en lösning på oklarheterna omkring samverkan med barn – och 
ungdomsförvaltningen.                                                                                     
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att        filialbiblioteksgruppen får förnyat uppdrag 
att uppdra åt filialbiblioteksgruppen tillsammans med kulturförvaltningen att 

titta över samverkan mellan barn –och ungdomsnämnden avseende 
 skolbiblioteket i Torhamn.  
 
Kompetensinventering 

  Kulturstrategen informerade om arbetet med att inventera vilken kompetens som 
efterfrågas av Karlskrona kommun och dess anställda. 
Man har för avsikt att söka pengar från EU:s sociala fond.  
 
Information, Blekinge museum. 

       Kulturchefen informerar om tankarna omkring finansiering av museets verksamhet. 
Stiftelsen Blekinge museum kommer att presentera en tydligare arbetsplan. 
 
Tackbrev 
Ordföranden informerar om att det till nämnden inkommit brev med tack för hjälp 
och stöd från Lyckå kammarmusik och från Nättraby vägmuseum. 
 
Kulturnämnden beslutar att ta informationen till dagens protokoll 
 
___________ 
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§ 75 
Övrigt 
 
På fråga angående adresser som saknas informerar kulturchefen om att alla i Sverige 
måste ha en belägenhetsadress.  Han föredrar vad som tidigare har gjorts i 
sammanhanget och att det är nödvändigt att återuppta arbetet. 
 
Kulturchefen informerar om att han har träffat Arbetsmarknadsverket och att de nu 
anser att arbetsgivaren har åtgärdat de arbetsmiljöproblem som tidigare fanns på 
Kulturskolan. Ärendet är därför avslutat. 
 
Kulturchefen bjuder in till konsert med Mark Stone i kväll. 
 
Ordföranden uppmanade ledamöterna att reservera kvällen den 5 december för 
samkväm.   
    
___________ 
 

 
 

 



   
   
  28 oktober 19 
   
  
    

 

 
 
 
 
 
 
  
 



   
   
   
  25 november 1 
   
  
    

 

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 november 2008 
 
 
 
 
§ 76  Kultur och världsarvsstipendiater/pristagare           
 
§ 77  Reviderad sammanträdesplan 
 
§78 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008 
 
§ 79 Konsekvensanalys och riskbedömning budget 2009 
 
§ 80 Delegationsärenden 
 
§ 81  Anmälningsärenden  
 
§ 82 Informationsärenden 
 
§ 83 Övrigt 
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Plats och tid  Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona, 
tisdagen den 24 november 2008 klockan 13.30 –  

Beslutande   
Ledamöter  Jan Lennartsson (m)  ordförande 
  Birgitta Möller (s) vice ordförande 
  Sophia Ljungberg (m) 
  Nicole Carlbäck (fp)    
  Ulf Lundh (c)  §§ 79 -82  
  Jimmy Petersson (s) 
  Anders Persson (s) 
  Rickard Jomshof (sd)   
  Ulf Hansson (v)  
Tjänstgörande ersättare Tom Ohlsson (m) 

  Lars Karlsson (c)  §§ 76 -78  

  Åke Strid (s)  

Övriga närvarande 

Ersättare  Anna Månsson (m) 
  Jan-Erik Jansson (s) 
  Johannes Chen (kd) 
  Rosa –Lie Andreasson (s) 
  Jan -Erik Jansson (s) 

Billy Peltonen (s)  

Tjänstemän  Ivar Wenster Kulturchef  
Barbro Ingemansson Kulturstrateg 
Anders Svensson Ekonom 

Annika Eklund Chef allmänkultur    

  Eva Wernersson  Bitr bibliotekschef 

   

 

Sekreterare  Lisbeth Johansson 
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Justering 
Justerare  Birgitta Möller (s) 

Plats och tid  Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona 
  Måndag den 1 december 2008. 

Justerade paragrafer  §§ 62 -82 

 

 

Underskrifter 
 
Sekreterare  ……………………………………. 

  Lisbeth Johansson 
 
Ordförande  ……………………………………. 
  Jan Lennartsson  
 
Justerare  …………………………………….. 
  Birgitta Möller 

 
 
 
 

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 december 2008 
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas 
 
i tjänsten 
 
 
………………………………………………. 
Lisbeth Johansson 
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 § 76 

Kultur –och världsarvsstipendiater och pristagare 2008 
 
Chefen för allmänkultur redogör för de urvalskriterier man har följt. Man 
försöker fördela utifrån kön, ålder och konstform.  
De sökande till stipendium och nomineringarna till kulturpriset presenteras. 
I år föreslås 6 personer att tilldelas stipendium á 10000 resp 15000 kronor 
Kulturpriset är på 20000 kronor. Nomineringarna och förvaltningens förslag 
med motivering presenteras. 
Utdelning av kulturpris sker vid kommunfullmäktiges möte den 18 december 
2008. Under en ceremoni samma kväll i Konsthallen delas stipendierna ut och 
kulturpristagaren presenteras. 
 
 
 
Kulturchefen redogör för valet av världsarvsstipendiater och pristagare. 
I år är delas 6 stipendier ut, på mellan 5000 och 35000 kronor . 
För sitt engagemang och arbete med världsarvet föreslås 2 personer att 
tilldelas stipendium på 10000 kronor vardera.  
Dessa kommer att delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 
december.  
 
Ordföranden tackar för informationen 
______________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Akten 

 
 
 
 
§ 77 
Reviderad sammanträdesplan 
 
Ordföranden meddelar att kulturnämndens sammanträdesplan för 2009 
har reviderats avseende november och december månader. 
 
 
 
_____________________ 
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 § 78 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008 
 
Ekonomen redogör för budgetuppföljning per den 31 oktober 2008. 
 
Ekonomiskt utfall 
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20081031 uppgår till 2,1 Mkr. Detta 
ska jämföras med en periodiserad budget på 1,5 Mkr,  dvs + 0,6 Mkr jämfört 
med budget per den sista oktober. 
 
Prognos 
Prognostiserat utfall per 2008-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas 
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen 
budgetavvikelse förutspås. Ett antal osäkerheter som beskrivs nedan återstår dock 
fortfarande.  

• Kulturskolan kommer inte att uppnå budgeterade intäkter. Underskottet 
motverkas till stor del av att ett överskott finns på personalkostnaderna samt 
stor återhållsamhet med övriga kostnader.  

• För verksamheten Världsarv har det uppstått kostnader som inte var planerade 
vid årets början. Världsarvskoordinator har anställts under året. 

• För Kulturenhetens och konsthallens del krävs mycket stor återhållsamhet 
under resten av året för att minimera underskottet. Risk finns här för ett 
mindre underskott.  

• Kulturlokalerna kommer trots god beläggning inte att uppnå budgeterade 
intäkter, men man kommer inte heller att göra av med alla budgeterade 
kostnader, varför inget underskott kommer att uppstå. 

• För biblioteksverksamheten förväntas ett nollresultat. 
 
Sammanfattningsvis är budgeten för resten av året väldigt snäv och stor 
återhållsamhet krävs inom samtliga enheter för att undvika underskott. Beräknat 
att några verksamheter visar ett bra resultat finns möjlighet att uppnå ett 
nollresultat om man är mycket återhållsam med nya utgifter.  
 
Ordföranden uttrycker sin belåtenhet med att kulturnämndens budget ser ut att gå 
mot ett nollresultat. Han understök dock vikten av fortsatt ekonomisk 
återhållsamhet. 
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Forts § 78 
 
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta 
 
att  godkänna budgetuppföljning med helårsprognos 
att uppmana samtliga enheter till fortsatt ekonomisk återhållsamhet 
 
 
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag 
 
_________________ 
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§ 79 
Konsekvensbeskrivning och riskanalys av budget 2009 
 
Kulturchefen redogör för vilka konsekvenser och risker, för Kulturskolan och 
biblioteksverksamheten, som kan uppkomma på grund av den föreslagna 
budgeten. 
Som ett resultat av den träffade, blocköverskridande, överenskommelsen kan 
besparingsåtgärderna inom kulturnämndens område komma att förändras. 
Däremot påverkas inte kulturnämndens totala budgetläge av uppgörelsen. 
Ramen för kulturnämnden har ökat med 700 tkr. Dessa är i stort sett redan 
förbrukade eftersom de ska användas till att stryka vissa besparingar. Bl a 
bibehållna avgifter till kulturskolan, bibehållen struktur på filialbiblioteken och 
bibehållna bidrag till studieförbunden. 
Vidare informerade kulturchefen om att Lärarförbundet och SKTF har begärt 
särskild förhandling i fråga om personalneddragningar. 
I arbetet med att genomföra påkallade besparingar tittar man strikt utifrån ett 
ekonomiskt –och verksamhetsperspektiv. Ambitionen är att minimera 
försämringarna. Trots detta kommer det att innebära en minskning av servicen på 
biblioteksområdet och minskat utbud på Kulturskolan. 
 
Beslut kommer att tas på kulturnämndens sammanträde i januari 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redogörelsen 
 

 

 

  
________________ 
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 § 80 

Delegationsärenden  Delegat 
 
Detaljplan för Gängletorp 10:2 m fl (Högamo) Ivar Wenster 
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län 

 
 Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl Hasslö, Ivar Wenster 

 Karlskrona kommun, Blekinge län 
 

Detaljplan för del av Gullbernahult 31 mfl. Östra Ivar Wenster 
delen , Gullberna Park, Karlskrona kommun, 
Blekinge län 
 
Detaljplan för Grenadjären 57, Karlskrona   Ivar Wenster 
kommun, Blekige län 

 
 
_____________ 
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§ 81 
Anmälningsärenden 
 
KF 20081023 § 119. KN 2007.88.041  
Delårsbokslut per den 31 augusti 2008 
KS 2008.271.042 
 
KF 20081023 § 121 KN 2008.136.021 
Möjlighet, förtroende, trygghet.  
Omställningsprogrammet 
KS 2008.502.020 
 
KF 20081023 § 123 KN 2008.71.004 
Balansförteckning obesvarade motioner 
och medborgarförslag 
KS 2008.256.004 
 
KF 20081023 § 129 KN 2008.135.020 
Yttrande över motion om att kaffe som upphandlas  
av kommunens förvaltningar och bolag ska  
vara rättvisemärkt. 
KS 2008.288.021 
 
KF 20081023 § 130 KN 2008.135.004 
Yttrande över medborgarförslag om att köpa in 
KRAV –och rättvisemärkt kaffe till kommunens 
Förvaltningar och bolag 
KS 2008.440.058 
 
KF 20081023 § 142 KN 2008.134.004 
Förslag till yttrande över medborgarförslag 
från RFSL om att homosexuella, bisexuella och 
transsexuella ska ha samma rättigheter, möjligheter 
och skyldigheter som andra i samhället 
KS 2008.240.109 
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§ 82 
Informationsärenden 
 
Kompetensinventering 
Kulturstrategen informerar om kompetensinventeringen inför ansökan till EU:s 
sociala fond, vilken ska vara inlämnad till den 12 december.  
Aktivitetsplanerna är färdiga. Prioriteringarna är gjorda utifrån förvaltnings –och 
personalnytta. 
Besked om tilldelade medel, och i så fall hur mycket, kommer till våren. 
 
Första halvåret med Konsthallen 
Chefen för allmänkultur informerar om aktiviteter och bokningar i Konsthallen sedan 
öppnandet i maj. Det har varit över förväntan. Fram till dags dato har evenemang och 
utställningar lockat 15 890 besökare. 
Lokalerna har varit mycket bokade .  
Det ser även bra ut inför nästa år. Det är redan 56 preliminära bokningar gjorda. 
 
Ordföranden tackar för föredragningen och riktar, på nämndens vägnar, ett stort tack 
till Konsthallens personal för engagemang och hårt arbete. 
 
Adressprojektet 
Kulturchefen informerar om att det nu finns pengar anslagna för att återuppta arbetet 
med belägenhetsadresser 2009 . Lisbeth Johansson kommer, för kulturförvaltningens 
räkning, att arbeta med projektet. 
 
Verksamhetsplan 2009 
Kulturstrategen informerar om 2009 års verksamhetsplanering. Det planeras för 
mycket aktiviteter.  
Det kommer att påbörjas en guideutbildning nu i höst. Till den har mer än 50 personer 
anmält sig. 
Världsarvet har rönt, och röner, stort intresse från många håll. Världsarvskoordinatorn 
har tagit initiativ till flera stora evenemang. 
Det blir två jubiléum som ska planeras. Konserthuset fyller 70 år och stadsbiblioteket 
fyller 50 år. 
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Forts § 82 
 
Ny chef för Kulturskolan 
Kulturchefen informerar om arbetet med att rekrytera ny chef för Kulturskolan. Av 34 
ansökningar har 9 valts ut. Dessa har kallats till intervjuer. Av dessa 9 kommer 4 att 
väljas ut till ytterligare, fördjupande, intervjuer. 
Ambitionen är att kunna kungöra vem som har erhållit tjänsten den 8 -10 december. 
 
Kulturnämnden beslutar  
 
att  ta informationerna till dagens protokoll 
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§ 83 

Övrigt 
Ordföranden påminner om att Wämöparken fyller 100 år 2010. 
Kulturförvaltningen bör, tillsammans med föreningslivet och andra, delta i 
planeringen av att uppmärksamma jubiléumet. 

Kulturnämnden uppdrar åt kulturförvaltningen att ta fram förslag till organisation. 

 

Kulturförvaltningens ordinarie representant och ersättare i Kommunala 
handikapprådet, Adam Davidsson resp Lucie Granlund har avgått. Därför utses  

som ordinarie ledamot,     Anna Månsson (m) och 

som  ersättare                    Billy Peltonen (s) 

______________ 
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