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27 januari 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 27 januari 2009 klockan 13.30 – 16.30

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (m)
ordförande
Birgitta Möller (s)
vice ordförande
Sophia Ljungberg (m)
Nicole Carlbäck (fp)
Ulf Lundh (c)
Jimmy Petersson (s)
Ulf Hansson (v)

Tjänstgörande ersättare

Tom Olsson (m)
Åke Stridh (s)
Jan- Erik Jansson (s)

Övriga närvarande
Ersättare

Lars Karlsson (c)
Rosa –Lie Andreasson (s)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson, tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator § 6

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

27 januari 2009

Justering
Justerare

Nicole Carlbäck (fp)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndag den 2 februari2009.

Justerade paragrafer

§§ 1- 7

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Nicole Carlbäck

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 februari 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§1
Redovisning av alternativ till internbudget avseende avgiftshöjning till
Kulturskolan
Kulturnämndens arbetsutskott i januari 2009 begärde att kulturförvaltningen skulle ta
fram siffror på hur mycket avgifterna till Kulturskolan behöver höjas för att undvika
att spara in en årsarbetare samt om det går att genom förändringar av
debiteringsmodellen göra en besparing.
Kulturförvaltningens ekonom redogör för hur beräkningarna har gjorts. För en budget
i balans krävs en besparing motsvarande 320 000 kr. För närvarande betalas ca 1300
terminsavgifter in till skolan.
320 000 /(1300x2) = 125
Det innebär att avgiften höjs med ca 20% i förhållande till 2008 års avgifter. Eftersom taxor
beslutas av kommunfullmäktige, torde det endast bli halvårseffekt av höjningen, varför ett
sparbeting på 160 000 kr kvarstår för Kulturskolan.
Avseende debiteringsmodell har det inte varit möjligt att utreda utformning och konsekvenser
av en förändring

______________
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§2
Internbudget 2009
Kulturförvaltningens ekonom föredrar förslag till internbudget för 2009.
Kulturnämnden har enligt Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2008
tilldelats en budgetram för år 2009 på 50,7 Mkr. Det innebär att budgetramen
utökats med 0,6 Mkr i förhållande till år 2008.
Det extra anslaget på 700 tkr har fördelats enligt nedan:
•

Kulturenheten (oförändrade bidrag kulturföreningar och studieförbund)
250 tkr

•

Kulturskolan (ingen höjning av deltagaravgifterna) 200 tkr

•

Biblioteksverksamheten (bibehållna filialer) 200 tkr

•

Reserven (oförutsedda kostnader i samband med ovanstående) 50 tkr

Kommunfullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning
•

Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall öka från dagens ca 75 %
till minst 80 % 2012

•

Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall öka från dagens ca 75%
till minst 80 % 2012

Överföring av verksamhet till serviceförvaltningen
Under första halvåret kommer kulturförvaltningens transporttjänst att överföras
till Serviceförvaltningen. Den budgeterade kostnaden för denna tjänst uppgår till
265 tkr. Det är i dagsläget oklart om dessa medel ska kvarstanna hos
Kulturnämnden som därmed får köpa tjänsten av Serviceförvaltningen eller om
medel ska ramjusteras till Serviceförvaltningen och tjänsten därmed blir en fri
nyttighet.
Fördelning per verksamhet
•

Kulturnämnden

423 tkr

•

Förvaltningschefen

5 198 tkr
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forts § 2

Kulturenheten

12 002 tkr

•

Kulturskolan

8 574

•

Kulturlokaler

3 850 tkr

•

Biblioteksverksamheter

20 128 tkr

•

Reserv

523 tkr

•

Finansiella poster

18 tkr

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

fastställa föreslagna budgetramar till respektive verksamhet

att

uppdra åt förvaltningschefen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

Bibliotekschefen redogör för vad som har gjorts inom biblioteksverksamheten för att
balansera budget samt vilka konsekvenser det har fört/ kommer att föra med sig. Hon
ser att det har inneburit betydande kvalitetsminskningar på flera håll.
Bibliotekschefen informerar också om den lokalöversyn som håller på att göras inom
kommunen. Man inventerar hur mycket outnyttjad yta som föreligger. Man tittar
också över i vilken grad kommunal verksamhet bedrivs i externt hyrda lokaler. I
möjligaste mån ska verksamheten bedrivas i egna lokaler.
Yrkanden
Sophia Ljungberg (m) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändring/tillägg
att

ingen tjänst dras ner på Kulturskolan

att

terminsavgifterna höjs enligt förvaltningens förslag om ”alternativ till
indragning av 1,0 tjänst på Kulturskolan”

att

minska ekonomiskt stöd till föreningar och studieförbund med 5%, med
undantag för Öppna sinnet, Marinens musikkår samt Blekinge museum.

Tom Olsson (m) och Ulf Lundh (c) yrkar bifall till Sophia Ljungbergs förslag

27 januari 2009
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Ordförande ajournerar mötet kl 15.15-16.15
Birgitta Möller (s) yrkar återremiss av ärendet för vidare beredning av ekonomiska
lösningar över hela kulturförvaltningens verksamhetsområde, för att få en budget i
balans
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition om att ärendet ska avgöras idag eller återremitteras.
Kulturnämnden beslutar att ärendet ska återremitteras

Kulturnämnden beslutar
att

återremittera ärendet för vidare beredning

_____________________
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§3
Val av arbetsgupp inför Wämöparkens 100- årsjubileum
2010 firar Wämöparken 100- årsjubileum. Till att arbeta tillsammans med övriga
intressenter med högtidlighållandet av jubileet utses en arbetsgupp inom
kulturnämnden.
Till att ingå i arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum utses
Ordinarie
Nicole Carlbäck (fp)
1 plats (sd)
Jan- Erik Jansson (s)
Ulf Hansson (v)

________________

Ersättare
Sophia Ljungberg (m)
Billy Peltonen (s)

8

27 januari 2009

9

§4
Delegationsärenden

Delegat

Detaljplan för del av Hasslö 9:134 m fl Hasslö,
Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster
KN 2008.152.214

Detaljplan för Sjövik 1:1 och del av Hälleviksäng 1:14
Kristianopel, Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster
KN 2008.150.214

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

Ivar Wenster
KN 2008.149.214

Detaljplan för Stora Vörta 1:72 Nättraby,
Karlskrona kommun, Blekinge län

Ivar Wenster
KN 2008.80.214

________________

§5
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Anmälningsärenden
KF 081127 § 160 Svar på medborgarförslag avseende konst i KN 2008.91.866
kollektivtrafiken
KF 081218 § 172 Avsägelser av kommunala uppdrag

KN 2006.122.102

KF 081218 § 175 Avgifter för kommunarkivets tjänster

KN 2006.41.061

KF 081218 § 176 Ekonomi – och verksamhetsstyrning

KN 2009.2.040

KS au 081216 § 118 Kontering av kostnader för
förtroendevalda

KN 2009.3.042

KS 081202 § 232 Regelverk beträffande behandling,
användning och publicering av media inom Karlskrona
kommunkoncern

KN 2008.145.004

KS 081202 § 236 Riktlinjer för Karlskrona kommuns
ärendehantering

KN 2008.146.004

KS 081202 § 240 Förslag till förlängning av central
anställningsprövning av externa tillsättningar
Karlskrona kommun under 2009

KN 2008.143.029

KS 081202 § 242 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2008 KN 2008.110.042
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§6
Informationsärenden
Världsarvsbudget
Världsarvskoordinatorn informerar om finansieringen av världsarvsaktiviteterna samt
fördelningen av de 500 tkr som kulturnämnden anslår. Övriga intressenter,
Länsstyrelsen, Fortverket etc. skjuter till medel till specifika projekt. Som ex nämner
hon en stor satsning på nya världsarvsskyltar
Niksar, Turkiet,/Karlskroana
Världsarvskoordinatorn informerar om ett Eu- projekt som Karlskrona deltar i
tillsammans med en turkisk stad, Niksar i nordöstra Turkiet. Projektet löper över 18
månader och syftar till att hjälpa till med utarbetandet av en managementplan för
bevarandet av Niksars kulturarv. En delegation från Niksar kommer till Karlskrona
den 27- 29
januari.
Stadsbiblioteket 50 år
Bibliotekschefen informerar om högtidlighållandet av Stadsbibliotekets 50årsjubileum. Jubileumet firas under hela 2009 med tyngdpunkt på september månad
då biblioteket invigdes.
_________________
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§7
Övrigt
Det föreligger inga övriga ärenden
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23 februari 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 23 februari 2009

§ 8 Bokslut 2008
§ 9 Internbudget 2009
§ 10 Beslut om status som ideell kulturförening för Aurorakören
§ 11 Val av arbetsgrupp för Lyckeby/Kungsmarken biblioteksfilial
§ 12 Sammankallande arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum
§ 13 Anmälningsärenden
§ 14 Informationsärenden
§ 15 Övrigt

1

23 februari 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 23 februari 2009 klockan 13.30 – 15.50

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan Lennartsson (M)
Birgitta Möller (S)
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini(MP)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

ordförande
vice ordförande

§§ 8-13

§§8, 10- 15

Lars Karlsson ( C)
Åke Stridh (S)

§9

Övriga närvarande
Ersättare

Tom Olsson (M)
Jan- Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson, tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Annika Eklund, chef allmänkultur
Hanna Olausson, personalspecialist

Sekreterare
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Lisbeth Johansson

23 februari 2009

Justering
Justerare

Marcel Abedini (MP)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndag den 2 mars 2009.

Justerade paragrafer

§§ 8-15

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Marcel Abedini

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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Kommunledningsförvaltningen
Kommunstyrelsen
Akten

§8
Bokslut / personalbokslut 2008
Kulturförvaltningens ekonom och kulturförvaltningens personalspecialist redogör för
bokslut och personalbokslut 2008.
Ordförande uttrycker sin glädje över det positiva bokslutet. Han sänder, på
kulturnämndens vägnar, ett stort tack till all personal för gott utfört arbete med att få
budget att gå ihop med bibehållen hög kvalitet på verksamheten.
Ordförande uppdrar åt kulturchefen att uppmärksamma personalen med t ex en tårta
vid lämpligt tillfälle
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att

godkänna årsbokslutet för 2008

att

hos kommunstyrelsen begära att årets positiva resultat om 142 tkr balanseras i
ny räkning hos kulturnämnden

att

hos kommunstyrelsen begära att få föra över de ej utnyttjade
investeringsmedlen om 1077 tkr avseende projekt nytt stadsbibliotek till 2009

Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden
enligt förslaget
______________
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Kommunledningsförvaltningen

§9
Internbudget 2009
Eva Magnevall (S) anmäler jäv och träder ur tjänst
Åke Stridh (S) träder i tjänst
Ärendet om internbudget för år 2009 återremitterades till Kulturförvaltningen för
vidare beredning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 januari 2009.
Huvudsyftet var att nämnden ville finna en annan lösning än indragning av 1,0
tjänst på kulturskolan, för att få nämndens budget i balans.
Sedan dess har Kommunstyrelsen beslutat om ytterligare ramjusteringar, vilket för
Kulturnämndens del innebär en minskad ram med 374 tkr. I nedanstående förslag är
även denna ramjustering beaktad. Förslaget är framtaget i samverkan med
nämndens ordförande.
Kulturnämndens budgetram Kulturnämnden har enligt Kommunfullmäktiges
beslut den 18 december 2008 tilldelats en budgetram för år 2009 på 50,7 Mkr.
Därefter har ramen minskats enligt ovan med 0,4 mkr. Det innebär att
Kulturnämndens ram är ca 0,3 mkr högre än föregående år. Förändringen av ramen
beskrivs nedan:
Det extra anslaget på 700 tkr har fördelats enligt nedan:
•

Kulturenheten

250 tkr

•

Kulturskolan

200 tkr

•

Biblioteksverksamheten 200 tkr

•

Reserven
Summa

50 tkr
700 tkr

Den nya ramjusteringen förslås fördelas enligt nedan:
•

Förvaltningschefen

•

Kulturenheten

50 tkr

•

Reserven

50 tkr

•

Organisationsöversyn

180 tkr

Summa

94 tkr
374 tkr
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Kulturförvaltningen föreslår efter samråd med kulturnämndens ordförande
kulturnämnden besluta
att

fastställa föreslagna budgetramar till respektive verksamhet

att

uppdra åt förvaltningschefen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

att

uppdra åt kulturförvaltningen att under året göra en översyn av
verksamheten i syfte att spara in 1,0 tjänst i organisation.

Yrkanden
Sophia Ljungberg (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Birgitta Möller (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag första att- satsen och
lämnar följande förslag
att avstyrka förvaltningens förslag att minska bidragen till studieförbunden och
kulturföreningarna
att ge förvaltningen i uppdrag att omedelbart ta fram alternativa besparingar
motsvarande 128 tkr. Dessa förslag presenteras på nämndens sammanträde den 31
mars 2009
Dessutom föreslår hon att sista att- satsen kompletteras med ett ”motsvarande” och
får följande lydelse
att uppdra åt kulturförvaltningen att under året göra en översyn av verksamheten i
syfte att spara in motsvarande 1,0 tjänst i organisationen
Richard Jonmshof (SD) yrkar avslag på förvaltningens förslag att minska ramen för
biblioteken. Han föreslår att besparingarna görs genom att minska bidragen till
kulturföreningar och studieförbund och/eller Öppna Sinnet.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Rickard Jomshofs
ändringsyrkande
Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag

6
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Därefter ställer ordförande proposition på Birgitta Möllers (S) ändringsyrkande
avseende komplettering av sista att- satsen i förvaltningens förslag
Kulturnämnden beslutar att bifalla Birgitta Möllers(S) ändringsyrkande
avseende komplettering av sista att- satsen
Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag mot Birgitta Möllers (S)
avslagsyrkande på första att- satsen. Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens
förslag
Kulturnämnden beslutar således
att

fastställa föreslagna budgetramar till respektive verksamhet

att

uppdra åt förvaltningschefen att göra justeringar i internbudgeten med
anledning av kommande tekniska justeringar

att

uppdra åt kulturförvaltningen att under året göra en översyn av verksamheten
i syfte att spara in motsvarande 1,0 tjänst i organisationen

Reservationer
Birgitta Möller S) Jimmy Petersson(S) Anders Persson(S) Åke Stridh(S) och
Ulf Hansson(V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Birgitta Möller (S) yrkande
_____________________
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§ 10
Beslut om status som ideell kulturförening, Aurorakören
Eva Magnevall (S) återinträder i tjänst
Aurorakören har den 23 januari 2009 inkommit med ansökan om status som ideell
kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som finns inom
kulturförvaltningens område.
Kulturförvaltningens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att beluta
att

tilldela Aurorakören status som ideell kulturförening

Efter tillstyrkan av kulturförvaltningens arbetsutskott beslutar
kulturnämnden
att

bifalla ansökan

________________
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§ 11
Tillsättande av arbets/styrgrupp för nya Lyckeby/Kungsmarkens
biblioteksfilial
Birgitta Möller (S) yrkar att beslutet skjuts fram i avvaktan på att
filialstrukturen i sin helhet är undersökt och att ärendet hanteras i den redan
etablerade biblioteksfilialgruppen
Ordförande yrkar att arbetet med den nya filialen måste igång snarast möjligt
och att en arbetsgrupp utses idag
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på eget yrkande, att påbörja arbetet genast, och
Birgitta Möllers yrkande att avvakta och inte utse någon ny arbetsgrupp
Kulturnämnden beslutar enligt ordförandes förslag
Kulturnämnden beslutar
att

en arbets/styrgrupp för att arbeta med den nya
Lyckeby/Kungsmarkenfilialen skall väljas idag

I arbetsgruppen ingår
Ordinarie ledamöter
Jan Lennartsson (M) sammankallande
Sophia Ljungberg (M)
Lars Karlsson (C)
Birgitta Möller (S)
Anders Persson (S)

Ersättare
Tom Ohlson (M)

Jimmy Petersson (S)

Ersättarna har närvarorätt till gruppens möten
Möten hålls i anslutning till arbetsutskottets möten
__________
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§ 12
Sammankallande till arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum
Eftersom det inte utsågs någon sammankallande till arbetsgruppen i samband med
att gruppen tillsattes föreslås Jan- Eric Jansson (S) som sammankallande.

Kulturnämnden beslutar
att

utse Jan- Eric Jansson som sammankallande i arbetsgruppen för
Wämöparkens 100- årsjubileum

Den post i gruppen som föregående möte lämnades till (SD) besätts av
Rickard Jomshof (SD)
__________
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§ 13
Anmälningsärenden
•

KS 2009.60.109 Bidrag till dokumentationsfilm, Lindholmen Karlskrona
KN 2009.16.872

•

KF § 6 090122 Förslag till jämställdhetsprogram för 2009
KN 2009.14.026

_________________
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§ 14
Informationsärenden
Öppna Sinnet
Chefen för allmänkultur föredrar årets fördelning av projektmedel inom Öppna
Sinnet.
Liksom tidigare år har det satsats extra på något projekt. I år har den extra satsningen
gått till en grupp som kallar sig TM Teater. Produktionens namn är The last five years
och kommer att ha Skandinavienpremiär i Karlskrona den 24 maj 2009. Det kommer
att bli totalt 10 föreställningar varav hälften som skolföreställningar. Nya projekt har
också prioriterats.
I övrigt har man fördelat pengarna så brett som möjligt för att få så många
konstinriktningar som möjligt representerade.
KKKHV
Tf kulturchef informerar från konferens med jämförelsekommunerna på Kungsholms
fort där Karlskrona stod för värdskapet.
Representant från Sveriges kommuner och landsting var där och informerade om
kulturutredningen vilken hade släppts dagen innan och till vilken Karlskrona kommun
är remissorgan.
Världsarvsbudget/verksamhetsplan
Världsarvskoordinatorn informerar om den budget som är knuten till världsarvet samt
sin verksamhetsplan för 2009
Arbetet med att skapa ett världsarvscentrum har tagit ordentlig fart genom att hon har
kommit överens med kyrkan om användandet av Tyska kyrkan.
Riksnätverket för världsarv kommer att träffa i Karlskrona den 27- 29 april 2009. Då
kommer riksantikvarien att delta.
Tom Ohlsson (M) påtalar vikten av att världsarvsarbetet får en kunskaps/vetenskaplig
inriktning. Det finns stort intresse för forskning på områden som tangerar världsarvet
Karlskrona samtidigt som den forskning som finns till störst delen härrör från 1930talet. Därför ser han ett utökat samarbete med bla Blekinge tekniska högskola
Universitetsämbetet etc som viktigt.
Lokalstrategigrupp
Tf kulturchefen informerar om att det har bildats en grupp för att kartlägga och se
över de lokaler som kulturförvaltningen disponerar och nyttjandet av dessa.
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Biblioteksplan
Ordföranden understryker vikten av att arbetet med att ta fram en biblioteksplan
kommer igång snarast.
Tf kulturchefen tillsammans med bibliotekschefen får i uppdrag att gå igenom det
arbete som tidigare har gjorts. Därefter kallas arbetsgruppen för biblioteksplan för att
fortsätta arbetet

Delrapport biblioteksfilialgruppen
Tom Ohlsson (M) informerar från arbetsgruppen för biblioteksfilialerna.
Han vill bl a ha en överenskommelse med barn- och ungdomsförvaltningen under
våren 2009.
Dessutom kommer man att arbeta med att undersöka hur önskemålen från
medborgarna ser ut och hur de upplever kvalitet och utbud hos biblioteken och ta
fram förslag till förändringar/förbättringar
Bitr bibliotekschefen meddelar att SCB:s stora brukarundersökning var förstärkt med
en del om biblioteken i Karlskrona. Denna kan vara vägledande i arbetsgruppens
arbete.
Rapportern delges nämndens ledamöter
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§ 15
Övrigt
Stiftelsen Blekinge Museum
Ordföranden börjar med att understryka att, oavsett vad som har gått att läsa i
lokalpressen, har han inga egenintressen i Café Greven
Nämnden var överens om att det är mycket oroande och bekymmersamt att det inte
finns någon mötesplats knuten till Blekinge Museum där man kan sitta ner, ta en bit
mat eller en kopp kaffe. Café Greven har varit ett mycket välbesökt och uppskattat
inslag i miljön omkring museet. Caféet har bidragit till besöksantalet på museet och
vice versa. Det är av största vikt att en lösning kommer till stånd innan sommaren.
Kulturnämnden uppdrar åt tf kulturchefen att på nämndens vägnar tillskriva styrelsen
för Stiftelsen Blekinge Museum och delge dem nämndens syn på frågan och vikten
som nämnden lägger vid att det snarast kommer en lösning på problemet. Dels på kort
sikt och dels på lång sikt
Ny ledamot i kulturnämnden
Ordföranden hälsar Eva Magnevall (S) välkommen som ny ledamot i kulturnämnden
Ny ersättare i arbetsutskottet
Birgitta Möller (S) informerar om att Eva Magnevall (S) har utsetts till ny personlig
ersättare för Anders Persson (S) i kulturnämndens arbetsutskott
Vägnamn
Handläggaren för vägnamn informerar för nämndens kännedom om att det har börjat
komma in synpunkter på vägnamn som tagits beslut om för länge sedan
Det som händer nu är att alla hushåll ska få en adress med väg/traktnamn och
nummer. I takt med att adresserna sätts skickas information om detta till berörda där
man får möjlighet att ha synpunkter på adressen. Namnet på vägen är beslutat
tidigare. Dock är inte alla medvetna om vilket namnet är eftersom det har blivit en
fördröjning mellan namnsättning och adressättning
__________
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31 mars 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 31 mars 2009

§ 16 Arbetsmiljöåtgärder, stadsbiblioteket
§ 17 Utveckling/ förändring biblioteksfilialer
§ 18 Budgetuppföljning per den 28 februari 2009
§ 19 Projektledare, nytt stadsbibliotek
§ 20 Biblioteksplan
§ 21 Teater Gränsland
§ 22 Disposition av bankkonton och bankgiro
§ 23 Status som ideell kulturförening, Bibliotekets Vänner
§ 24 Status som ideell kulturförvaltning, Tipsy danceclub
§ 25 Rapport om medborgarenkätens tilläggsfrågor om bibliotek
§ 26 Rapport, barn- och ungdomskultur
§ 27 Delegeringsärenden
§ 28 Anmälningsärenden
§ 29 Övrigt

1

31 mars 2009

Plats och tid

2

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 31 mars 2009 klockan 13.00 – 15.50

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M) ordförande §§ 16- 24
Birgitta Möller (S)
vice ordförande §§ 16- 24, ordförande §§ 25- 29
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini(MP)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)
Richard Jomshof (SD)

Övriga närvarande
Ersättare

Anna Månsson (M)
Tom Olsson (M)

§§ 18-31, del av § 17

Lars Karlsson (C)

§§ 17- 31, del av § 16

Johannes Chen (KD)
Åke Stridh
Jan- Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (s)

Tjänstemän

§§ 17- 31, del av § 16

Barbro Ingemansson, tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Ann- Christine Bernhardsson, samordnare barn- och ungdomskultur

Sekreterare

Lisbeth Johansson

31 mars 2009

Justering
Justerare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
måndag den 6 april 2009.

Justerade paragrafer

§§ 16-29

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson §§ 16- 24

…………………………………….
Birgitta Möller §§ 25- 29
Justerare

……………………………………..
Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 7 april 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

31 mars 2009
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§ 16
Arbetsmiljöåtgärder Stadsbiblioteket
Bibliotekschefen rapporterar om hur man planerar att arbeta med arbetsmiljöåtgärder på
stadsbiblioteket.
Man kommer att utföra en grundlig skyddsrond. Resultatet kommer att rapporteras till
samhällsbyggnadsförvaltningens fastighetsavdelning. Därefter kommer eventuellt
ytterligare djupanalyser att vara nödvändiga. Man kommer att samarbeta med bl a
tekniska förvaltningens fastighetsavdelning och Kommunhälsan. Det kommer att bli ett
omfattande arbete varför tidplanen syns för kort tilltagen.
Bibliotekschefen föreslår att kulturförvaltningen skriver till kommunstyrelsen med
begäran om att tidsramen utökas till den 31 augusti 2009.
Hon har för avsikt att ge kulturnämnden en rapport om åtgärderna i augusti 2009
Kulturnämnden beslutar
att

uppdra åt kulturchefen att skriva till kommunledningen och begära förlängd
handläggningstid till den 31 augusti 2009

______________

31 mars 2009
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§ 17
Utveckling/förändring biblioteksfilialer
Bibliotekschefen redogör för pågående och planerade åtgärder inom biblioteksfilialerna.
• Torhamn har minskat öppethållandet till 4 tim 1 dag/vecka
• Sturkö. Nuvarande bibliotekslokal kommer att tas i anspråk till
förskoleverksamhet. Det kan innebära att biblioteket kommer att få en
synligare placering. Det planeras för ett bättre samarbete mellan folk- och
skolbibliotek
• Jämjö. Det förs diskussioner med äldreförvaltningen om att skapa en
gemensam mötesplats för kultur, aktiviteter och information.
• Nättraby /Hasslö. Inga förändringar planeras
• Rödeby. Samtal förs med idrotts- och fritidsförvaltningen, socialförvaltningen
och Rödebyskolan om att skapa bättre entréer till bibliotek och ungdomsgård
vilket skulle kunna ge bättre samarbetsmöjligheter. Det borde även kunna
skapa möjligheter för utveckling av Rödeby folk- och skolbibliotek
• Lyckeby/ Kungsmarken. Arbetsgruppen för bildandet av en ny Lyckeby/
Kungsmarkenfilial återkommer med projektförslag inför genomförandet.
Arbetet beräknas vara klart våren 2010
En motion är inlämnad angående lördagsöppet på Rödeby bibliotek. Bibliotekschefen
återkommer angående svaret på motionen.
Ordförande rapporterar från första mötet med styrgruppen för Lyckeby/
Kungsmarkenfilialen. Man hade börjat med att ta fram visioner, skapa en struktur att
arbeta utifrån.
Birgitta Möller (S) påpekar att det är viktigt att se till hela området med Marieberg,
Mariedal, Backabo m fl med tanke på att järnvägen löper rakt igenom det tänkta
upptagningsområdet som en barriär.
Styrgruppen kommer att hålla kulturnämnden informerad fortlöpande om sitt arbete.
Kulturchefen meddelar att hyreskontraktet för nuvarande biblioteket i Lyckeby är
uppsagt för omförhandling
Ordförande tackar för föredragningen
___________

31 mars 2009
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 18
Budgetuppföljning februari 2009
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20090228 uppgår till +1,7 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +1,5 Mkr. Alltså +0,2 Mkr jämfört med budget per den sista februari. Utfallet kan
kortfattat förklaras enligt följande:
• Förvaltningens samtliga verksamheter utom kulturenheten uppvisar positiva
avvikelser i förhållande till periodiserad budget per den 28 februari. Störst
positiv avvikelse visar biblioteket, kulturlokaler och administrationen.
• Biblioteket positiva resultat härrör från både personal- och mediebudgetarna.
• Kulturlokalernas kostnader ligger lägre än budget meden intäkterna i stort sett
på budget.
• Administrationens positiva resultat kommer huvudsakligen från lägre
personalkostnader inom förvaltningsledningen samt låga omkostnader inom
Världsarvet hitintills i år.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna
bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen budgetavvikelse förutspås.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att

godkänna budgetuppföljningen per den 28 februari och överlämna denna
till kommunstyrelsen

Kulturnämnden beslutar
att

bifalla förvaltningens förslag

___________

31 mars 2009

§ 19
Projektledare för arbetet med nytt stadsbibliotek
Kulturchefen meddelar att bibliotekschef Inger Persson har tillsatts som
projektledare mellan 1 april 2009 till 31 mars 2010för arbetet med nytt
stadsbibliotek. Hon kommer att arbeta 20 % av sin arbetstid med projektet.
Kulturnämnden önskar projektledaren lycka till
________________
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§ 20
Information, biblioteksplan
Kommunstyrelsen har uppdragit åt kulturnämnden att utarbeta en biblioteksplan för
Karlskrona kommun
Kulturchefen informerar om att initiativ tagits till samarbete över
förvaltningsgränserna.
Då kulturförvaltningen, under rådande omständigheter, präglas av hög
arbetsbelastning, har kulturchefen bedömt att det är motiverat att anlita en extern
kompetens för utformningen av biblioteksplan. Detta skulle göra att arbetet kan
färdigställas på relativt kort tid. Hon har tagit kontakt med en konsult som kan sätta
igång arbetet tämligen omgående
Arbetsgruppen har haft ett sammanträde. Man kommer att utgå ifrån ett dokument
framtaget 2008
På kulturnämndens arbetsutskott den 24 mars framkom förslag om
att slå samman styrgruppen för biblioteksfilialer med styrgruppen för
framtagandet av en biblioteksplan. Filialgruppens grunduppdrag
ligger kvar och man tillför framtagandet av en biblioteksplan för
Karlskrona kommun
Kulturförvaltningens arbetsutskott föreslår kulturnämnden att besluta
att

det görs en sammanslagning av de båda styrgrupperna. Gruppen får
följande ledamöter

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tom Olsson (M) sammankallande

Ulf Lundh (C)

Sophia Ljungberg (M)

Anders Persson (S)

Nicole Carlbäck (FP)
Lars Karlsson (C)
Jimmy Petersson (S)
Åke Stridh (S)
Kulturnämnden beslutar
att

bifalla arbetsutskottets förslag. Ersättarna har närvarorätt

31 mars 2009
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§ 21
Information Teater Gränsland
Kulturchefen informerar om att Teater Gränsland är ett 3- årigt kulturprojekt som
drivits i samarbete med barn- och ungdomsförvaltningen med en anställd
projektledare på halvtid.
Projektet startade år 2000 och håller nu på att avslutas för kulturförvaltningens del.
Det har sedan 2003 varit en ordinarie betygssatt verksamhet på Sunnadalsskolan, och
barn- och ungdomsförvaltningen övertar hela ansvaret.
Projektet har varit framgångsrikt och skapat mycket aktiviteter runt kultur/skola.
Kulturnämnden tackar för informationen

__________

31 mars 2009
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§ 22
Disposition av bankkonton och bankgiro
Med anledning pensionsavgångar inom administrationen krävs nytt beslut om vem som
har behörighet att disponera kulturförvaltningens bankkonton och bankgiron. Beslutet
avser följande konton:
Bankkonto: 8169-5 903529 597-2
Bankgiron: 5220-7750
5321- 8384
5420-8616
Dispositionsrätten gäller följande personer, två i förening:
Anders Svensson
Birgitta Åkesson
Yvonne Skärheden
Birgitta Emilsson
Lisbeth Johansson
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att
nämnda personer utses till att få behörighet att disponera ovan nämnda
bankkonto och bankgirokonton.

Kulturnämnden beslutar
att

bifalla förvaltningens förslag

__________

31 mars 2009
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§ 23
Status som ideell kulturförening, Bibliotekets vänner
Bibliotekets Vänner har den 17 februari 2009 inkommit med en ansökan om
status som ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som gäller inom
kulturförvaltningens verksamhet
Kulturnämnden beslutar
att

bifalla ansökan

_________________

31 mars 2009
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§ 24
Status som ideell kulturförening, Tipsy Dance Club
Tipsy Dance Club har den 12 mars 2009 inkommit med en ansökan om status som
ideell kulturförening i enlighet med de avgiftsregler som gäller inom
kulturförvaltningens verksamhet
Kulturnämnden beslutar
att

bifalla ansökan

__________

Ordföranden tackar kulturförvaltningens Ann- Christine Bernhardsson och
Maria Holmqvist för ett mycket välordnat arrangemang i samband med UKM
(Ung kultur möts) och för deras arbete med barn- och ungdomskultur i
Karlskrona kommun de senaste 5 åren

31 mars 2009
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§ 25
Rapport från medborgareundersökningens tilläggsfrågor om bibliotek
2008 genomfördes en medborgarundersökning om biblioteksverksamheten bland
KKKHV- kommunerna. Denna rapporterades om på kulturnämndens decembermöte
2008
I undersökningen fanns ett antal tilläggs/fördjupningsfrågor som biträdande
bibliotekschefen lämnar rapport om. Dessa handlar bl a om i vilken utsträckning
medborgarna besöker biblioteken och i vilken utsträckning de skulle ha besökt
biblioteken under andra förutsättningar än de som råder idag. Frågorna har ställts till
1000 personer i varierande åldrar i varje kommun. Drygt hälften har svarat i Karlskrona
Kulturnämnden tackar biträdande bibliotekschefen för rapporten
__________

31 mars 2009
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§ 26
Rapport om barn- och ungdomskulturen i Karlskrona kommun

Samordnaren för barn- och ungdomskultur, Ann-Christine Bernhardsson, informerar
om UKM som är en nationell organisation där regioner och kommuner är
medlemmar. I Karlskrona bedrivs arbetet av kulturförvaltningen, idrotts- och
fritidsförvaltningen, Musik i Blekinge och Ungdomens hus Porslinan. UKM har som
främsta uppgift att erbjuda ungdomar en scen där de kan visa upp sin konstform.
Detta har blivit en fantastisk mötesplats där ungdomar som inte annars hade kommit i
kontakt med varandra kan mötas och göra saker tillsammans.
Nytt för UKM- festivalen i år var speeddating mellan ungdomar och politiker. Detta
slog väl ut. Det finns en otrolig kraft i den unga kulturen.
Tio deltagare kommer att representera Karlskrona på UKM-riksfestival i juni.
Ann- Christine B visar den nya webbplatsen ”Ung i Karlskrona”. Man kommer att
hitta platsen via Karlskrona kommuns hemsida, men också genom den egna adressen
www.karlskrona.se/ung Webbplatsen är utformad tillsammans med idrotts- och
fritidsförvaltningen, kommunens informationsenhet och ett antal ungdomar. Man
hoppas att ungdomarna ska använda webbplatsen för att lägga in sina nyheter.
En förvaltningsövergripande grupp arbetar med frågor som rör ungdomsdemokrati
som håller på att utforma en flik, ”Var god tag plats”, där tanken är att ungdomarna
ska ta del i samhällsfrågorna.
I slutet av april blir det lansering av webbplatsen.

Kulturnämnden tackar Ann- Christine Bernhardsson för informationen

__________

31 mars 2009

§ 27
Delegeringsärenden

15

Delegat

•

Detaljplan för del av Hasslö 7:135 m fl,
Hasslö Karlskrona kommun, Blekinge län

Barbro Ingemansson
KN 2009:10:214

•

Detaljplan för Mjövik 1:3 m fl Nättraby
Karlskrona kommun, Blekinge län

Barbro Ingemansson
KN 2009:23:214

•

Ändring av detaljplan Aspö 5:68
Karlskrona kommun, Blekinge län

Barbro Ingemansson
2009:34:214

• Yttrande över Marinstationen Ö Hästholmen
___________

Lena Johansson
KN 008:105:875

31 mars 2009
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§ 28
Anmälningsärenden
•

•

KF 090226 § 38 Svar på motion om inkomstrelaterade avgifter för
Kulturskolan
KN 2007.123.860

KF 090226 § 28 Avrapportering från styrgruppen för nytt stadsbibliotek
KN 2006.65.880
_________________

31 mars 2009
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§ 29
Övrigt
Skrivelse från personalorganisationerna på Blekinge Museum
Kulturchefen informerar om att det inkommit en skrivelse ställd till huvudmännen för
Stiftelsen Blekinge Museum från personalorganisationerna på Blekinge Museum.
Skrivelsen tar upp den situation som man upplever i personalgruppen, och som även
speglats i media, och uppmanar stiftelsens styrelse att snarast ta tag i problemen.
Ordförande informerar om att den turbulens som har kommit till uttryck bl a i media
är känt av styrelsen. Styrelsens presidium och beredningsutskott kommer att träffa
företrädare för huvudmännen Landstinget och Karlskrona kommun för att diskutera
frågan.
På Stiftelsen Blekinge Museums styrelsemöte den 23 april kommer förmodligen
åtgärder att föreslås.
Skrivelsen läggs till handlingarna
Kommunens översiktsplan
Marcel Abedini (MP) tar upp frågan om nämndens hantering av kommunens
översiktsplan. Han uttrycker oro för att det inte finns någon som handlägger detta på
kulturförvaltningen.
Handläggning av planärenden ligger på delegation hos förvaltningschefen. I de fall
det är ärenden som förvaltningen anser har kulturell betydelse så tas de upp för
diskussion i kulturnämnden. Det finns inte några planer att anställa någon särskild för
att hantera planärenden. För övrigt finns alla handlingar tillgängliga på
kulturförvaltningen och på Karlskrona kommuns hemsida.
Ordförande meddelar att det är en viktig fråga och att kulturnämnden tar den till sig
Wämöparkens 100- årsjubileum
Jan- Eric Janson (S) informerar om arbetet med Wämöparkens jubileum. Det är för
närvarande 6 personer som ingår i den arbetsgrupp som arbetar med frågan. Den 2
april kommer Jan- Eric att träffa representanter för samhällsbyggnadsförvaltningen
och kommunens evenemangssamordnare. Därefter ska arbetsgruppen kallas för ett
första sammanträde.
Nästa kulturnämndssammanträde
Åke Stridh (S) föreslår att ledamöterna träffas för lunch kl 12.00 på Östersjöskolan
innan sammanträdet den 28 april. De som önskar delta kan anmäla det till Åke senast
1 vecka innan.

26 maj 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 26 maj 2009

§ 30

Beslut om kriterier för ändring av vägnamn

§ 31

Presentation av Kulturskolans chef

§ 32

Delrapport, utredning angående Kulturskolan

§ 33

Delårsbokslut april 2009

§ 34

Fördelning investeringsram 2009

§ 35

Delrapport, biblioteksplan

§ 36

Delrapport, ny biblioteksfilial Lyckeby/ Kungsmarken

§ 37

Delegeringsärenden

§ 38

Anmälningsärenden

§ 39

Informationsärenden

§ 40

Övrigt

1

26 maj 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 26 maj 2009 klockan 13.30 – 16.35

Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Marcel Abedini (MP)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

§§ 31- 40

§§ 30- 39

Tom Ohlsson (M)
Åke Stridh (S)

§ 30

Övriga närvarande
Ersättare

Anna Månsson (M)

Johannes Chen (KD)
Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)
Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Annika Eklund, chef allmänkultur
Ann- Mari Edström, chef Kulturskolan
Hanna Olausson, personalspecialist

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

26 maj 2009

Justering
Justerare

Anders Persson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
torsdagen den 4 juni 2009.

Justerade paragrafer

§§ 30 – 40

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 9 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

26 maj 2009

§ 30
Beslut om kriterier för ändring av vägnamn
Karlskrona kommun har sedan årsskiftet intensifierat arbetet
med adressättning av bostäder. Kulturförvaltningens
arbetsutskott har ansvar för att adressens namn blir fastställt.
Det sker utifrån förslag från det lokala föreningslivet eller
boende längs vägen/i trakten.
Det har visat sig att fastighetsägarna ofta återkommer med
synpunkter på namnet, mycket sällan på övriga uppgifter, och
vill ha en ändring till stånd.
Det är svårt att tillgodose varje enskild fastighetsägares
önskemål om namn. Eftersom det kommer att fattas beslut om
många adressnamn framöver kommer kulturnämndens
arbetsutskott att behöva förhålla sig till vilka kriterier som ska
gälla för att ett beslutat om väg/ traktnamn ska ändras. Risken
finns att annars kan det komma att bli åtskilliga ändringar av
varje namn.
Kriterier för ändring av fastställt namn föreslås vara
•

Merparten av fastighetsägarna längs vägen är överens
om ett byte av väg/traktnamn.
• Namnet finns inte sedan tidigare i samma
postnummerområde och ska inte kunna förväxlas
med vägar i närliggande områden
• Namnet följer rekommendationer i SiS (SS 63 70 03)
Så kallade populärnamn saknar betydelse för postbefordran
men kan redovisas som en extra upplysning för dem som
känner till det och väljer att använda det.

4
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Forts § 30
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att

kriterier för att ändra beslutat väg/traktnamn ska vara:
- merparten av fastighetsägarna längs vägen är
överens om ett byte av
väg/traktnamn.
- namnet finns inte sedan tidigare i samma
postnummerområde och ska inte kunna förväxlas
med vägar i närliggande områden
- namnet följer rekommendationerna i SiS (SS 63 70

Efter tillstyrkan i arbetsutskottet beslutar kulturnämnden enligt förslaget
__________________

26 maj 2009
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§ 31
Presentation av ny chef för Kulturskolan
Ann- Mari Edström, ny chef för Kulturskolan, presenterar sig. Hon är i botten
glaskonstnär vilket hon har arbetat som i många år, kombinerat med undervisning
inom konst. Närmast kommer hon från Lund där hon doktorerat i pedagogik.
Ordföranden hälsar Ann- Mari riktigt välkommen till Karlskrona och
kulturförvaltningen.
______________
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§ 32
Delrapport, utredning angående Kulturskolan
Kulturskolechefen rapporterar från den pågående utredningen om Kulturskolan.
Uppdraget är bl a att undersöka möjligheterna till flytt av Kulturskolan till kv
Psilander.
Tommy Rönnerholm, Utbildningsförvaltningen, Ann- Mari Edström, Kulturskolan,
har tillsammans med fastighetsavdelningen på tekniska förvaltningen träffats ett
flertal gånger för att undersöka möjligheterna för flytt.
Nuvarande lokaler är ömsesidigt uppsagda. Från Karlskrona kommuns sida eftersom
en 35 %- ig hyreshöjning är aviserad.
Utbildningsförvaltningen och Kulturskolan har lämnat synpunkter och
kravspecifikation på framtida lokaler. Kulturskolan drar slutsats att det är möjligt att
flytta Kulturskolan till kv Psilander under förutsättning att
• Lokaler frigörs och byggs om
• Kulturskolans verksamhet hålls ihop
• Kulturskolan och Estetiska programmet har samma egenvärde
Av rapporterna framgår att det finns förutsättningar för att genomföra den önskade
flytten. Kulturskolan kan överta AV- centralens lokaler på vån 5. Ett visst
samnyttjande av lokaler med estetiska programmet kommer att ske vilket innebär en
högre nyttjandegrad för lokalerna.
Flytten skulle kunna innebära att ett utbildningscentrum för kultur kan komma att
skapas.
Genomförandegruppen ser positivt på möjligheterna att flytta Kulturskolan till kv
Psilander, dock är tidsperspektivet och kostnader osäkerhetsfaktorer
Ordföranden tackar för rapporten
______________
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§ 33
Delårsbokaslut med personalbokslut april 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslutet för april 2009.
Kulturnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 50,9 Mkr.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20090430 uppgår till +/0, i detta belopp ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på +0,2 Mkr. Alltså 0,2 Mkr jämfört med budget per den sista april.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att
kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom
givna ramar, det vill säga ingen budgetavvikelse förutspås.
Kulturnämndens budget för år 2009 är mycket snäv.
Det är viktigt att man anpassar verksamheten och ambitionerna
efter de ramar man har fått. Budgeten tillåter inga ofinansierade
projekt om balans ska kunna uppnås.
Investeringsredovisning
Kulturnämnden har preliminärt tilldelats en investeringsram på
450 tkr för år 2009. Hitintills i år har 100 tkr förbrukats av
anslaget (avser inköp gjorda av Kulturskolan och biblioteken).
Prognosen är att hela anslaget kommer att förbrukas under året.
Personaluppföljning
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen per
den 30 april 2009.
Antal tillsvidareanställda har minskat med tre personer sedan
2008.
Antal visstidsanställda har minskat med fyra personer sedan
2008 och detta då förvaltningen arbetat med att inte
vikariatsbesätta vakanta underlag inför besparingar i 2009 års
budget.
Antalet timanställda omräknat i årsarbetare har sjunkit med totalt
0,61 personer jämfört med 2008. Denna minskning kan kopplas till
de besparingar som åligger förvaltningen under 2009.
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Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har minskat något i
hela förvaltningen. Förvaltningen har övervägande
heltidstjänster.
Övertiden/fyllnadstiden har totalt sett ökat med cirka tre timmar
i genomsnitt per anställd jämfört med 2008. Bland männen
finner vi den högsta ökningen med drygt sex timmar i
genomsnitt per anställd. Denna ökning ser vi i dagsläget ingen
förklaring till.
Sjukdagar per anställd/kön har totalt sett minskat med i
genomsnitt en halv dag per anställd sedan 2008, samma takt
gäller bland både män och kvinnor.
Sjukdagar per anställd/ålder har ökat med knappt fyra dagar för
åldersgruppen t.o.m. 29 år sedan föregående år, medan det skett
en något mindre ökning för medarbetare i spannet 40-49 år. Den
högsta sjukfrånvaron återfinns i åldersspannet 50-59 år, men har
här minskat med ca tre dagar sedan samma period 2008. En
mindre minskning har även skett inom åldersgruppen 30-39 år.
Däremot ökar antalet sjukskrivningsdagar jämfört med 2008
bland våra medarbetare över 60 år.
Sjukdagar per anställd/frånvarointervall har ökat upp t.o.m. 90
dagars frånvaro jämfört med samma period 2008. Antalet
sjukdagar över 90 har i genomsnitt minskat med cirka hälften,
detta kan bero på att en medarbetare under 2008 erhållit
permanent sjukersättning.
Frisknärvaron i procent har ökat med cirka nio procentenheter
för män, men har minskat med drygt fyra procentenheter för
kvinnor. Detta ger totalt sett en något minskad frisknärvaro i
förvaltningen.
På fråga om utredning avseende ökande sjuktal blir svaret att det
inte planeras någon dylig.
Uppdrag från kommunfullmäktige
Översyn av icke obligatoriska verksamheter, där ambitionen
kan sänkas utan att det medför ökade kostnader för annan
kommunal nämnd.
Den enda obligatoriska verksamheten som kulturnämnden bedriver
är bibliotek. All annan verksamhet som bedrivs inom
kulturnämndens område är i princip frivillig och dess omfattning
och ambitioner bestäms av politiska prioriteringar.
Översyn av dessa ambitioner och prioriteringar bör lämpligen göras
i samband med beslut om internbudget.
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Kvalitetsutvecklingsprojekt som inte är absolut nödvändiga eller
inte leder till sänkta kostnader för kommunen som kan skjutas på
framtiden
Enligt kulturnämndens budgetbeslut ska biblioteksfilialerna i
Lyckeby och Kungsmarken slås samman till en ny modern filial.
Ett utredningsarbete pågår i denna fråga under ledning av en
politisk arbetsgrupp, målet är att den nya filialen ska öppnas under
början av nästa år samt att kostnaden inte ska överstiga kostnaden
för nuvarande två filialer. Om man skulle komma fram till att
projektet leder till ökade kostnader, kan det vara ett exempel på ett
kvalitetsprojekt som kan behöva skjutas fram i tiden.
Projektet angående nytt bibliotek i Jämjö tillsammans med
äldreförvaltningen är redan avblåst tills vidare av kostnadsskäl.
Positiva effekter av att inflationen för år 2009 blir lägre än vad
som antagits i årsbudgeten.
Samtliga förvaltningar har erhållit en generell kompensation med
1% för kostnadsökningar. För kulturnämndens del beslutades det i
samband med internbudgeten att denna kompensation skulle läggas
till reserven för oförutsett i sin helhet. Det innebär att ingen av
nämndens verksamheter fått kompensation för kostnadsökningar
med anledning av inflation. Trots att den generella inflationen i
år beräknas bli lägre än 1 % har vissa av nämndens verksamheter
drabbats av kraftiga kostnadsökningar, som de fått klara inom
givna ramar. Exempelvis har kostnaderna för databastjänster för
biblioteken stigit med cirka 10% sedan föregående år.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta

att

godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och
personaluppföljning per den 30 april och överlämna
denna till kommunstyrelsen

Kulturnämnden beslutar
att

godkänna delårsbokslut med personalnyckeltal per april
2009

______________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 34
Fördelning investeringsram för 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör 2009 års investeringsram.
Kulturnämnden har tilldelats en investeringsram för år 2009 på
totalt 450 000 kr, vilket är samma belopp som föregående år.
Till detta kommer ett ram på 400 000 kr som är avsedd för att
täcka kostnaderna för det fortsatta utredningsuppdraget
angående nytt stadsbibliotek.
Samtliga verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde har
inkommit med äskanden om investeringsmedel. Dessa har
diskuterats i förvaltningens ledningsgrupp, som dock inte
kommit till något gemensamt förslag till fördelning. En
genomgång av inkomna äskande har givit vid handen att vissa
projekt kan skjutas framåt i tiden.
Förslaget bygger på att de kostnader som framkommer under
arbetet med översyn av arbetsmiljön på stadsbiblioteket, enligt
uppdrag från Kommunstyrelsen, inte ska bekostas av
kulturnämndens ordinarie investeringsram. Vidare ryms inte
heller kostnader för inköp av nya in-/utlåningsmaskiner till
stadsbiblioteket inom ramen.
De inkomna äskandena uppgick till 845 000 kr. Det innebär att anslagen måste bli
betydligt lägre än de äskade.
Förslag till investeringsbudget för år 2009:
Ansvar

Verksamhet

Äskande 2009

Budget 2009

60204000

Kulturenheten

180 000

75 000

60204200

Kulturskolan

205 000

100 000

60204300

Kulturlokaler

160 000

100 000

60205000

Biblioteken

300 000

175 000

Summa

845 000

450 000

Kulturförvaltningen förslår Kulturnämnden besluta
att

fastställa ovanstående investeringsbudget för år 2009

26 maj 2009
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Yrkanden
Ordföranden föreslår återremiss för att få utförligare information avseende gjorda
äskanden
Kulturnämnden beslutar
att återremittera förslag till fördelningsbudget för år 2009
______________
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§ 35
Delrapport, biblioteksplan
Tf kulturchefen redogör för hur arbetet med framtagandet av en biblioteksplan för
Karlskrona kommun fortgår och hur tidsramen ser ut. Konsulten har lämnat ett
förslag till styrgruppen att ta ställning till. Tf kulturchefen uppmanar ledamöterna i
styrgruppen att antingen bifalla det förslag som lämnats eller att återkomma med
synpunkter i god tid innan nästa möte med konsulten.
Nyckelorden i förslaget är ”dialog och samarbete” och berör flera förvaltningar.
Tom Ohlsson (M), sammankallande i styrgruppen, föreslår de olika politiska
grupperna att diskutera bl a visioner och lämna förslag till konsulten inför nästa möte
i juni
Ordföranden tackar för rapporten
_____________________
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§ 36
Delrapport, Lyckeby/ Kungsmarkenfilialen
Bitr bibliotekschefen redogör för arbetet i styrgruppen för en ny filial. Koncensus
råder angående värdet att driva frågan vidare och målet är en modern biblioteksfilial
med både bas- och konceptbiblioteksverksamhet innefattande ett barn- och
ungdomsperspektiv.
Frågor man arbetar med är bla placeringen, målgrupp, integration.
Ordföranden tackar för rapporten

26 maj 2009

§ 37
Delegationsärende
Redovisning av delegeringsärenden
Delegat
Anstånd med tidsram för arbetsmiljöutredning

Barbro Ingemansson

på Stadsbiblioteket
Detaljplan för Kv Kölen(Hästö Marina m fl,

Barbro Ingemansson

Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 008.20.214
Ändring av detaljplan för Torstäva 5:4 m fl,

Barbro Ingemansson

Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
2008.84.214

KN

Ändring av detaljplan för Gängletorp 14:27 mfl, Barbro Ingemansson
Trummenäs, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2008:101.214
Kulturnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.
Besluten finns tillgängliga på kulturförvaltningen.
___________
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§ 38
Anmälningsärenden
Arkivinspektionsrapport för kommunkoncernen
2009.61.087

KN

KS 090407 § 119
Projekt adressättning på landsbygden
2009.60.087
NLU 090317 § 24
___________

KN
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§ 39
Informationsärenden
Konsthallen 1 år
Chefen för allmänkultur rapporterar om ett mycket lyckat första år för
Konsthallen. Nästan 30 000 personer har tagit del av utbudet. Besökare till
Salongen har stått för nästan hälften av besökarna.
Ordföranden tackar för informationen och ett lyckat resultat.
Sommarevenemang
Chefen för allmänkultur rapporterar om sommarens kulturevenemang i
Karlskrona. Det har som vanligt getts ut en sommarfolder. Nytt för i år är
stadsfesten ”Viva Karlskrona” som genomförs tillsammans med Arenabolaget.
Det kommer att vara både gratisevenemang och inslag där man betalar entré.
”Chamber Music Festival” och ”Opera på Ungskär” kommer att vävas in i
satsningen. Sista helgen i maj kommer satsningen ”Stad och Land ” att
genomföras tillsammans med Länsstyrelsen. I Konsthallen, Salongen, har
musikalen ”The Last Five Years” nordenpremiär i maj.
Ordföranden tackar för informationen och uttrycker sin glädje över sommarens
goda kulturutbud.
Världsarvet
Tf kulturchefen informerar om det besökscentrum som nu håller på att ta form i
Trefaldighetskyrkan. Det kommer att bli helt unikt i sitt slag och det är stora
förväntningar inför invigningen i juni. Exakt datum är inte fastställt. Arkitekt
Caroline Olsson har reviderat sitt första förslag och arbetet kan sätta igång med
full kapacitet. Det kommer att anlitas högkvalitativa snickare för att resultatet
ska bli så perfekt som möjligt.
Ordföranden tackar för informationen och ser med fram mot invigningen
Kulturutredningen
Tf kulturchefen informerar om att Karlskrona kommun, tillsammans med 387
andra instanser, är remissiorgan för kulturpropositionen. Remissvaret är insänt
till kulturdepartementet. Propositionen innehåller både styrkor och svagheter.
Förslaget innebär att kulturfrågorna lyfts in i de politiska sammanhangen och
det kan ses som positivt. I övrigt kan man se en allt större styrning mot
regionerna.
Ordföranden tackar för informationen
Skrivelse från Sunnadalsskolan
Tf kulturchefen informerar om att det inkommit en skrivelse från
Sunnadalsskolan angående arbetsmetoder för ”Teater i gränsland” med
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synpunkter på underlag för beslut om att avsluta kulturförvaltningens del i
samarbetet.
Man tackar för det fina samarbete som varit under de nio åren som
kulturförvaltningen har varit delaktig
Ordföranden tackar för informationen
___________
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§ 40
Övrigt
Nytt stadsbibliotek
Bibliotekschefen informerar om det fortsatta arbetet med ett nytt stadsbibliotek.
Man håller som bäst på att ta fram en checklista för det fortsatta arbetet.
Styrgruppen kommer att träffas nästa gång den 15 juni.
Stadsbibliotekets 50- årsjubileum
Bibliotekschefen informerar om att landshövding Gunvor Engström kommer att
inviga jubileumsmånaderna juni, juli och augusti den 1 juni.
Ordföranden tackar för informationen
Världsarvsstipendium
Tf kulturchefen lämnar förslag till ett annorlunda förfarande med
världsarvsstipendiet detta det sista året stipendiet delas ut. Förslaget är att tilldela
Karlskrona stadsförsamling 80 000 kronor för att de möjliggör Besökscentrum i
Trefaldighetskyrkan, 20 000 kronor tilldelas två pristagare som betytt mycket för
världsarvsutvecklingen i Karlskrona samt att prisutdelningen sker i samband med
invigningen av Besökscentrum.

Kulturnämnden beslutar
att

80 000 kronor tilldelas Karlskrona stadsförsamling för att de möjliggjort
skapandet av ett besökscentrum i Trefaldighetskyrkan

att

20 000 kronor delas mellan två pristagare som bidragit till utvecklingen
av världsarvet Karlskona örlogsstad

att

utdelning om möjligt sker i samband med invigningen av
besökscentrum i Trefaldighetskyrkan

Svenska Bio
Tf kulturchefen informerar om att Svenska Bio kommer att etablera sig i
Karlskrona. Man kommer att finnas på övervåningen av BLT- huset och ha
smygöppning i oktober. Den offentliga öppningen sker i december.
Ordföranden tackar för informationen
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Wämö 100 år
Jan- Eric Jansson (S) informerar från arbetet med Wämö- parkens 100årsjubileum. Det har visat sig att även tekniska förvaltningen har en arbetsgrupp
igång i samma syfte och som planerar ett digert jubileumsprogram.
Eftersom det blir dubbelt arbete kommer kulturnämndens arbetsgrupp att träffas
endast vid behov och Jan- Eric Jansson (S) bevakar kulturfrågorna i tekniska
förvaltningens arbetsgrupp. Han återkommer med fortlöpande information på
kulturnämndens sammanträden.
Ordföranden tackar för informationen
___________________
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 23 juni 2009

§ 41

Information av Bengt Saltö

§ 42

Avtal med Marinens Musikkår

§ 43

Fördelning investeringsram 2009

§ 44

Status som ideell kulturförening, Teater K

§ 45

Delegeringsärenden

§ 46

Anmälningsärenden

§ 47

Informationsärenden

§ 48

Övrigt
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Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 23 juni 2009 klockan 13.30 – 15.05

Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Sophia Ljungberg (M)
Marcel Abedini (MP)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande ersättare

Tom Ohlsson (M)
Lars Karlsson (C)
Åke Stridh (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Caroline Ohlsson, arkitekt

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Justering
Justerare

Richard Jomshof (SD)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 26 juni 2009.

Justerade paragrafer

§§ 41 – 48

Underskrifter
Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Justerare

……………………………………..
Richard Jomshof

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 juni 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§ 41
Information av Bengt Saltö
Kulturnämnden har bjudit in Karlskronakonstnären Bengt Saltö för att tala
om sin verksamhet. Ordföranden hälsar honom välkommen och uttrycker
sin glädje och tacksamhet över att Karlskrona har förmånen att ha en sådan
kulturprofil som Bengt Saltö.
Bengt S. inleder med att berätta om en resa till en stad i Lettland som man
har kulturutbyte med.
Bengt S. arbetar med ett projekt ”Konst och hälsa”. I projektet tar man tillvara
konstens välgörande inverkan på sjuka människor. Man arbetar såväl med
sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar, som med äldre i äldreboenden.
Kulturarbete är inte lätt. Bengt S. belyser svårigheterna med att konkurrera med
offentligt subventionerad verksamhet.
Bengt S. informerar om sina tankar inför framtida projekt.
Bengt S. understryker vikten av dialog mellan kulturarbetare och företrädare för
allmänheten.
Ordföranden tackar för informationen, önskar en trevlig sommar samt
lämnar en gåva från kulturnämnden.
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§ 42
Avtal med Marinens Musikkår
Kulturchefen informerar om de diskussioner som förs tillsammans med
fastighetsavdelningen angående ombyggnation av Sparresalen. Tekniska
nämnden ansöker om investeringstillstånd för ombyggnad till en kostnad
av 13,3 mkr.
Ombyggnationen kommer att rendera en ökad hyreskostnad för
kulturnämnden med 200 tkr årligen. Detta bör tas i beaktande när
kulturnämndens budget fastslås.
Ordföranden meddelar att i femklöverns budgetförslag är hänsyn tagen till
kulturnämndens ökade kostnader och kommer där att föreslå utökad ram i
kompensation.
Kulturchefen informerar om att förvaltningen håller på att titta över hur
mycket Sparresalen nyttjas av Marinens musikkår för att kunna träffa
avtal med dem om det.
Kulturchefen informerar om att det för närvarande inte heller finns något
avtal som reglerar vad Karlskrona kommun kan förvänta sig av
musikkåren för de medel som kommunen tillför och att man även har för
avsikt att träffa avtal om detta
Birgitta Möller (S) begär förtydligande om vilka åtgärder som ska vidtas i
Sparresalen.
Yrkanden
Tom Ohlsson (M) yrkar att avtalstexten presenteras i kulturnämnden
innan undertecknandet av avtalen

Kulturnämnden beslutar
att

tekniskt underlag för ombyggnad av Sparresalen medföljer
protokollet

att

kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda om tecknandet av
ovanstående avtal är ett delegeringsärende eller om beslut ska
tas i kulturnämnden
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Kommunstyrelsen
Akten

§ 43
Fördelning investeringsram 2009
Förslaget till investeringsbudget återremitterades på kulturnämndens
sammanträde den 26 juni 2009 med begäran om förtydligande av
enheternas ursprungliga äskanden. Efter att ha delgett nämndens
ledamöter de ursprungliga äskandena från enheterna lämnar
kulturförvaltningen följande förslag.
Kulturnämnden har tilldelats en investeringsram för år 2009 på totalt 450 000 kr, vilket är
samma belopp som föregående år. Till detta kommer ett ram på 400 000 kr som är avsedd
för att täcka kostnaderna för det fortsatta utredningsuppdraget angående nytt stadsbibliotek.
Samtliga verksamheter i Kulturnämndens ansvarsområde har inkommit med äskanden om
investeringsmedel. En genomgång av inkomna äskande har givit vid handen att vissa
projekt kan skjutas framåt i tiden.
De inkomna äskandena uppgick till 845 000 kr (enligt min bedömning). Det innebär att
allas anslag måste bli betydligt lägre än äskandet.
Förslag till investeringsbudget för år 2009:
Ansvar

Verksamhet

60204000

Kulturenheten

180 000

75 000

60204200

Kulturskolan

205 000

100 000

60204300

Kulturlokaler

160 000

100 000

60205000

Biblioteken

300 000

175 000

Summa

845 000

450 000

Kulturnämndens beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2009
__________________

Äskande
2009

Budget
2009
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§ 44
Status som ideell kulturförening, Teater K
Teater K har den 5 juni inkommit med ansökan om status som ideell kulturförening i enlighet
med de avgiftsregler som gäller inom kulturförvaltningens verksamhet
Sophia Ljungberg (M) och Åke Stridh (S) deltar inte i beslutet
Kulturnämnden beslutar
att
bevilja Teater K status som ideell kulturförening.
______________
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§ 45
Redovisning av delegeringsärenden
•

Delegat

Detaljplan för Gullbernahult 31mfl, västra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.78.241

Barbro Ingemansson

Detaljplan för Gullbernahult 31 mfl, östra delen,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.79.214
______________

Barbro Ingemansson

•

23 juni 2009 9

§ 46
Redovisning av anmälningsärenden
•

KS 090512 § 164 Utredning för nämnds- och
förvaltningsorganisation i Karlskrona kommun
KN 2009.080.288

•

TN 090527 § 76 Ansökan om investeringstillstånd för
ombyggnad av Sparresalen och Marinens Musikkårs lokaler
KN 2009.080.288

•

KF 090528 § 102 Avrapportering av kommunfullmäktiges
uppdrag/ särskilda direktiv 2008
KN 2009.081.042

•

KF 090528 § 98 Avsägelser av kommunala uppdrag
KN 2006.122.102

•

KF 090528 § 104 Riktlinjer för investeringar
KN 2009.002.040

•

KF 090528 § 103 Riktlinjer för intern kontroll
KN 2009.002.040
______________

23 juni 2009 10

§ 47
Informationsärenden
Världsarvets Besökscentrums invigning
Världsarvskoordinatorn och arkitekten informerar om processen med
framtagandet av ett besökscentrum för världsarvet i Trefaldighetskyrkan.
Man har utgått från det fantastiska rummet med respekt för att det är en
kyrkobyggnad och fokuserat på tillgänglighet för alla.
Gestaltningen av världsarvet har sin grund av äldre tiders stadsplaner och
har fått formen av en prisma som på olika sätt realiserar världsarvet.
Kulturchefen informerar om att världsarvsstipendium delas ut i samband
med invigningen. Då det är sista gången priset delas ut. I år går pengarna
dels till Stadsförsamlingen i Karlskrona som har upplåtit kyrkan för
världsarvet, dels till två personer som var drivande i världsarvsarbetet från
början nämligen Björn Fries och Ivar Wenster.
Delrapport, biblioteksplan
Kulturchefen informerar om att arbetet med biblioteksplan nu är i
slutfasen. Hon känner att det blir ett dokument som har fått bred
förankring bla genom att övriga förvaltningar och biblioteksledning har
engagerat sig seriöst i frågan. Politiskt har man uppnått arbetat seriöst för
att uppnå samsyn, och känner att man kan ställa sig bakom dokumentet.
Ordföranden tackar för informationen
______________

23 juni 2009 11

§ 48
Övrigt
Åke Stridh (S) påminner om kulturnämndens målbeskrivning och manar till
eftertanke om graden av uppnådda mål
Wämöparkens 100- årsjubileum
Jan- Eric Jansson (S) och kulturchefen rapporterar från arbetet med Wämöparkens
100- årsjubileum. Det har tillkommit intressenter som ställer sig positiva till
aktiviteter i samband med firandet, bl a Arenabolaget och Centrumföreningen.
Dessa kommer att kunna anordna aktiviteter under hela året.
Jubileumsdagen kommer att vara den 10 juni 2010. Kulturförvaltningen förväntas
stå för den.
Arbetsgruppen för Wämöparkens 100- årsjubileum får i uppdrag att komma med
förslag till program samt beräknade kostnader för detta.
Richard Jomshof (SD) ställer fråga angående personalsituationen på
Blekinge museum med anledning bl a av det som stått i media. Birgitta Möller (S)
påpekar att neddragningen av personal på Blekinge museum är en åtgärd för att
få balans i budgeten. Det rör sig om en pensionsavgång, en inte återbesatt
vakans och ytterligare en person.
Marcel Abedini (MP) ställer fråga om hur förvaltnings/nämndsorganisationen
kommer att se ut framöver. Kulturchefen meddelar att det ännu inte fattats något
beslut utan att ärendet ska beredas ytterligare. Beslut kommer att fattas till hösten
av kommunfullmäktige.
Ordföranden önskar en trevlig sommar och tackar kulturnämnden för gott
samarbete med trevligt arbetsklimat.
Han riktar även ett stort tack till all personal för väl genomfört arbete under
våren samt önskar en riktigt trevlig semester
_________________

25 augusti 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 augusti 2009

§ 50

Ekonomi, nulägesrapport

§ 51

Yttrande över motion om lördagsöppet bibliotek i Rödeby

§ 52

Biblioteksplan, slutrapport

§ 53

Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbiblioteket. UTGÅR

§ 54

Lokalisering/ användande av flygel

§ 55

Sammanträdestider 2010

§ 56

Anmälningsärenden

§ 57

Delegeringsärenden

§ 58

Informationsärenden

§ 59

Övrigt

1

25 augusti 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 25 augusti 2009 klockan 13.30 – 15.50

Beslutande

Ledamöter

Övriga närvarande
Ersättare

2

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Sophia Ljungberg (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Tom Olsson (M)
Anna Månsson (M)
Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)
Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef
Eva Wernersson, biträdande bibliotekschef
Annette Johansson, konsult

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Justerare

Jimmy Petersson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
fredagen den 26 juni 2009.

Justerade paragrafer

§§ 50 – 59

25 augusti 2009

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Justerare

……………………………………..

Jimmy Petersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 september 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

25 augusti 2009

§ 50
Ekonomi, nulägesrapport
Kulturförvaltningens ekonom redogör för det ekonomiska läget inom kulturnämndens
verksamhetsområde.
Ekonomin är i stort sett i balans om än med mycket liten marginal. Ekonomen vill
göra nämnden uppmärksam på att budgeten för världsarvet fortfarande inte är
balanserad. Det beror på att kostnaderna för inrättandet av besökscentrum har blivit
högre än förväntat. Delvis kan obalansen förklaras med felaktigt debiterade
kostnader. Man håller på att gå igenom alla kostnader för att få klarlagt exakt vem
som ska betala vad.
I övrigt är budgetläget som förväntat. De minus som förekommer beräknas jämnas ut
under hösten eftersom det har varit mycket verksamhet under vår och sommar medan
utbudet inte kommer att vara lika stort under hösten.
Ordföranden meddelar att kulturförvaltningen har fått i uppdrag att identifiera alla
kostnader som kan finnas och som bör/kan göras något åt.
Dessutom har förvaltningen fått i uppdrag att ta fram sådana evenemang och
åtaganden som är återkommande varje år och där kulturnämnden bidrar med medel.
Detta för att dessa åtaganden ska kunna beaktas redan i det förberedande
budgetarbetet.
Ordföranden tackar för informationen
___________

4

25 augusti 2009

Kommunstyrelsen
Akten

5

KN 2009.45.882
KS 2009.117.882

§ 51
Yttrande över motion om lördagsöppet bibliotek i Rödeby
Förslagsställarna, Rödebycentern och Rödeby centerkvinnor, föreslår lördagsöppet på
biblioteksfilialen i Rödeby samt en uppfräschning, handikappanpassning och bättre
skyltning av entrén.
Lördagsöppet i Rödeby kräver större bemanning vilket det i dagsläget inte finns
ekonomiskt utrymme för. Lördagsöppet finns på stadsbiblioteket hela året och på
Lyckeby bibliotek jan- april och sept – dec. Lördagsöppet i Lyckeby innebär att
samtliga medarbetare på biblioteksfilialerna arbetar i Lyckebyfilialen på lördagar
enligt schema. Att behålla omfattningen av lördagsöppet i Lyckeby och utöka med
ännu ett lördagsöppet bibliotek kräver ytterligare personalresurser, vilket det för
närvarande inte finns ekonomiska resurser till.
Skyltningen kommer att göras bättre och tydligare när grundutformningen av skyltar
i Rutensparre är bestämd. Samma layout kommer då att användas i Rödeby. Det
blir skyltning från entrén till biblioteket, samt till den handikapptoalett som
biblioteksbesökare kan använda. Utformningen av skyltar kommer att vara klara
under september månad 2009.
Automatik är monterad på bibliotekets entrédörr och på skolans huvudentré vilket
innebär att entréerna är tillgängliga. Angående en uppsnyggad entré så måste
samtal nu föras med den nya skolledningen på Rödebyskolan, vilka påbörjade sina
tjänster 090801.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige besluta
att

motionen härmed anses besvarad

Yrkanden
Birgitta Möller (S) yrkar att svaret delas i tre att- satser där förslaget
om lördagsöppet avslås, att förslaget om bättre skyltning bifalls och
förslaget om bättre tillgänglighet anses besvarad.

25 augusti 2009

Forts § 51
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

avslå förslaget om lördagsöppet bibliotek i Rödeby

att

bifalla förslaget om bättre skyltning i vid Rödeby bibliotek

att

förslaget om bättre tillgänglighet i Rödeby bibliotek anses
besvarat
__________

6

25 augusti 2009

Kommunstyrelsen
Akten

7

KN 2009.65.880

§ 52
Biblioteksplan, slutrapport
Kommunstyrelsen ger den 26 februari 2009 kulturnämnden i uppdrag att ta fram en
biblioteksplan som ska presenteras senast den 1 september 2009.
KF- beslut 090226 § 28
Konsultfirman AnnJo anlitas till att utföra arbetet.
Biblioteksplanen har tagits fram i samarbete med en, av kulturnämnden utsedd, politisk
styrgrupp, representanter för Karlskrona kommuns förvaltningsledningar och
Karlskrona kommuns biblioteksledning. Dessa har återkommande träffats och
kommunicerat med konsulten. Arbetet har präglats av en stor vilja att kunna presentera
ett väl förankrat dokument.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunfullmäktige
att

anta den föreslagna biblioteksplanen

Kulturnämndens beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att

anta den föreslagna biblioteksplanen

Kulturnämnden ger en eloge till tf kulturchefen som har strukturerat
och hållit ihop arbetet med biblioteksplanen på ett föredömligt sätt
Ordföranden riktar ett stort tack till dels konsulten, Annette
Johansson, för hennes professionella arbete och dels till den politiska
styrgruppen för sitt målinriktade och seriösa arbete
_________________

25 augusti 2009

§ 53
Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbiblioteket
Ärendet utgår

8

25 augusti 2009

§ 54
Lokalisering/ användande av flygel
Ordföranden har efter samtal med Peter Jablonski blivit
uppmärksammad på att den flygel som finns i Konserthuset försämras
på grund av att det spelas för lite på den.
Ett alternativ är att flytta flygeln till en mindre lokal där man kan hålla
fler konserter med färre åhörare.
Frågan diskuteras. Förslag framkommer om att anlita teknisk expertis
för att få ett oberoende professionellt utlåtande om vad som är bäst för
flygeln.
Ordföranden föreslår
att

uppdra åt tf kulturchefen att utreda eventuell ny placering av
flygeln.

Kulturnämnden beslutar
att

uppdra åt tf kulturchefen att, i samråd med professionell
teknisk expertis, utreda en eventuell ny placering av flygeln i
syfte att skapa optimala betingelser för instrumentet, men
även för ev utökning av konsertutbudet.

______________

9

25 augusti 2009

Kommunledningsförvaltningen

§ 55
Sammanträdestider 2010
Förslag till sammanträdestider för kulturnämnden och dess arbetsutskott
har skickats ut.
Förslaget bygger på samma princip som föregående år med
arbetsutskottets sammanträde 1 vecka innan nämnd.
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta
att

förutsatt att sammanträden inte kolliderar med
kommunstyrelse eller kommunfullmäktige tillstyrka
förslaget

Kulturnämnden beslutar
att

bifalla förslaget till sammanträdestider 2010
__________

10

25 augusti 2009

§ 56
Redovisning av delegeringsärenden

Delegat

•

Detaljplan för Gullvivan 1,
Ingemansson
Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.97.241

Barbro

•

Detaljplan för Bokbindaren 2 mfl,
Ingemansson
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.95.214

Barbro

•

Detaljplan för Rosenfeldt 21, Karlskroan kommun,
Ingemansson
Blekinge län
KN 200.92.214

Barbro

•

Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl Karlskrona
Ingemansson
Kommun, Blekinge län
KN 2009.94.214
______________

Barbro

11

25 augusti 2009

§ 57
Redovisning av anmälningsärenden
•

KF 090617 § 129 Finansiering av investeringstillstånd för
ombyggnad av marinens musikkårs lokaler och Sparresalen
KN 2009.80.288

•

KF 090617 § 127 Delårsrapport per den 30 april 2009
KN 2009.93.042

•

KF 090617§ 123 Kommunala val
KN 2006.93.042

______________
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25 augusti 2009

§ 58
Informationsärenden
Förändring av lokalyta Sturkö bibliotek
Bibliotekschefen informerar om att det planeras en ombyggnad på
Sturköskolan vilket kommer att innebära en minskning av bibliotekets
lokalytor med ca 80-90 kvadratmeter. Bibliotekschefen har meddelat
att eftersom initiativet till ombyggnaden inte har tagits av
kulturnämnden så kommer eventuella merkostnader som biblioteket
får, att debiteras barn och ungdomsnämnden.
Kulturnämnden beslutar
att

ställa fråga till barn och ungdomsnämnden angående de
planerade åtgärderna i Sturköskolan

Stadsbibliotekets 50- årsjubileum
Bibliotekschefen informerar om att firandet av stadsbibliotekets 50årsjubileum kulminerar under vecka 37, särskilt på lördagen.
Hon hälsar alla välkomna med förhoppning om att särskilt nämndens
ledamöter har möjlighet att närvara.
Besöksfrekvens sommaren 2009
Tf kulturchefen redogör för antalet besökande till kulturnämndens
verksamheter under sommaren 2009.
Konsthallen har haft 4242 besökare
Besökscentrum Trefaldighetskyrkan har haft 9000 besökare
Stadsbiblioteket har vecka 27-33 haft 34043 besökare
Biblioteksfilialerna vecka 27-33har haft 5633 besökare
Ordföranden tackar för informationen
Kulturskolan
Tf kulturchefen informerar om att på grund av en kraftig hyreshöjning
i Kulturskolans nuvarande lokaler planerar man en flytt av skolan till
lokaler som för närvarande nyttjas av gymnasieskolan. Flytten
beräknas ske omkring årsskiftet 2009-10
Tf kulturchefen informerar vidare om att kommunens
genomförandegrupp har föreslagit en organisatorisk övergång av
Kulturskolanfrån kulturförvaltningen till utbildningsförvaltningen,
vilket för närvarande håller på att utredas.

13

25 augusti 2009

Forts § 58
Kulturnämnden finner det ytterst märkligt att frågan om Kulturskolans
organisatoriska hemvist inte har diskuterats med kulturnämnden.
Kulturnämnden beslutar
att

uppdra åt tf kulturchefen att kontakta genomförandegruppen
och begära samråd angående kulturskolans
organisationstillhörighet

Arenautredningen
Tf kulturchefen informerar om utredningen omkring Arenabolaget.
Det är klart att idrotts och fritidsnämnden tar över ansvaret för den
idrottsliga delen av Arenans verksamhet. Man vill också förtydliga
och renodla de delar som handlar om evenemang och turism.
Arenautredningen kommer upp som ett anmälningsärende på
september månads kulturnämnd.
Ordföranden tackar för informationen
______________
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25 augusti 2009
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§ 59
Övrigt
Tackbrev från Lyckå Chamber Festival
Tf kulturchefen delger kulturnämnden tackbrev från Lyckå Chamber Festival som sänts till
henne och till allmänkulturchefen där man tackar för stort stöd under deras festival.
Tackbrevet läggs till handlingarna
Wämöparkens 100 -årsjubileum
Jan- Eric Jansson (S) rapporterar från arbetsgruppen för Wämöparkens 100 –årsjubileum.
Kulturnämnden kommer att arrangera själva årsdagen dem 10 augusti 2010.
Arbetsgruppen kommer att starta upp arbetet igen i september.
Ordföranden tackar för informationen

_________________

29 september 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 29 september 2009

§ 60

Kulturskolan

§ 61

Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbiblioteket

§ 62

Teaterfrågor

§ 63

Ekonomi, delårs- och personalbokslut

§ 64

Kompensation för merkostnader i samband med Kulturskolans flytt

§ 65

Personlig ersättare arbetsutskottet

§ 66

Digitala nämndshandlingar. UTGÅR

§ 67

Sammanträdestider 2010, revidering

§ 68

Delegeringsärenden

§ 69

Anmälningsärenden

§ 70

Informationsärenden

§ 71

Övrigt

1

29 september 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 29 september 2009 klockan 13.30 – 17.05

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S) vice ordförande
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
§§ 60-63, 64-71
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
§§ 60- 62
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
Ersättare

Tom Ohlsson (M)
Anna Månsson (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)
Jan-Erik Jansson (S)

§§ 60- 62

§§ 63-71

§§ 61-71

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Ann- Mari edström, kulturskolechef
Eva Wernersson, biträdande bibliotekschef
Annika Eklund, allmänkulturchef
Ander Kumlin, fastighetschef
Rolf Pettersson, skyddsingenjör Kommunhälsan

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Protokollsjusterare

2

Eva Magnevall (S)

29 september 2009

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 5 oktober 2009.

Justerade paragrafer

§§ 60- 71

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

…………………………………….
Lisbeth Johansson
…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Eva Magnevall

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 6 oktober 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

29 september 2009

Kommunstyrelsen
Akten

4

KN 2009.120.019

§ 60
Kulturskolan
Kulturskolechefen och Karlskrona kommuns fastighetschef redogör för den process
som lett fram till beslut om att flytta Kulturskolan till kv Psilander.
I samband med budgetbeslutet för 2009-2011 fick fastighetsavdelningen av
kommunfullmäktige i uppdrag att genom lokaleffektivisering spara 7 Mkr - 2009, 10 Mkr
- 2010 och 12 Mkr - 2011. En av grundbultarna i detta projekt var/är att om möjligt flytta
kommunala verksamheter från externa hyresvärdar till egna lokaler.
Kulturskolan är inhyrd i Skeppsgossekasernen, som ägs och förvaltas av Statens
Fastighetsverk. Hyreskontraktet löper ut 2009-12-31 och fastighetsavdelningen sade upp
kontraktet för omförhandling av hyresvillkoren. Samtidigt mottogs från Statens
fastighetsverk motsvarande uppsägning. Statens fastighetsverk begärde en hyreshöjning
från 1.196.096 kr/år (2009 års hyresnivå) till 1.600.000 kr/år, dvs en höjning motsvarande
34 %.
En flytt till kommunägda lokaler skulle innebära en 0- kostnad för kommunen satt i
relation till en hyreskostnad i befintliga lokaler på 1,6 mkr/år vilket innebär en besparing
för kommunkoncernen på ca 1,3 mkr.
I efterföljande diskussion riktas kritik mot den beslutsprocess som lett fram till beslut om
flytt av Kulturskolan.
Ordföranden förutsätter att utredarna kommer att hålla kulturnämnden fortlöpande
informerad om det fortsatta arbetet inför flytten.
Ordföranden tackar för informationen
Ordföranden meddelar att han tagit kontakter angående Kulturskolans
förvaltningstillhörighet. På föregående kulturnämnd informerades om förslag att
Kulturskolan skulle flyttas till utbildningsnämnden. Ordförande har till
genomförandegruppen uttryckt sin bestämda uppfattning att Kulurskolans verksamhet är
en kulturangelägenhet och ska som sådan sortera under kulturnämnden.
En enig kulturnämnd ställer sig bakom ordförandes uppfattning.
___________

29 september 2009
Kommunledningsförvaltningen
Akten

5

KN 2009.121.026

§ 61
Redovisning av arbetsmiljöutredning rörande Stadsbibliotekset
Biträdande bibliotekschefen tillsammans med skyddsingenjören och fastighetschefen redogör
för den omfattande arbetsmiljöutredning som företagits på Stadsbiblioteket.
Bakgrunden till utredningen är beslut i kommunfullmäktige den 3 februari 2009
”att ge kulturnämnden och tekniska nämnden i uppdrag att återkomma med förslag på
arbetsmiljöåtgärder som måste göras i befintligt stadsbibliotek”
De arbetsmiljöområden, vilka särskilt beaktats i de övergripande skyddsronderna är:


Belysning



Klimat/Ventilation



Säkerhet



Städning



Skyltning



Tillgänglighet

Kostnaderna för att uppnå en godtagbar nivå på dessa områden beräkna till 2- 2,3 Mkr
Utöver dessa områden påpekades även brister rörande brandskydd
Återlämningsautomater, 3 st, som även kan användas till utlån beräknas till en kostnad av
387 tkr
Kapitalkostnaden för investeringen i återlämningsmaskiner förutsätts täckas inom
biblioteksverksamhetens budgetram.
Föreslagna investeringar i lokalen medför en ökad hyreskostnad för Stadsbiblioteket med
200 000 kr, denna kan svårligen inrymmas inom nämndens nuvarande budgetram.
Flera områden i de övergripande skyddsrondsprotokollen behöver en djupare analys med
förslag på åtgärder och tillhörande kostnadsförslag. Denna djupare analys har inte varit
möjlig att i nuläget genomföra.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta

29 september 2009
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Forts § 61
1. att för åtgärdande av ovan noterade prioriterade arbetsmiljöbrister i
Stadsbiblioteket tekniska nämnden får omdisponera 2.000.000 kr av
investeringsanslaget för skolor/förskolor i 2009 års budget
2. att meddela tekniska nämnden investeringstillstånd för åtgärdande av
arbetsmiljöbrister i Stadsbiblioteket
3. att utöka Kulturnämndens investeringsram med 400.000 kr för att möjliggöra inköp
av återlämningsautomater till Stadsbiblioteket, enligt ovan
4. att utöka Kulturnämndens driftsbudgetram i 2010 års budget med 500.000 kr för
att täcka den årliga driftskostnaden för nödvändiga arbetsmiljöåtgärder enligt
utredningens förslag
Ordföranden föreslår återremiss av ärendet eftersom fler fakta i ärendet behövs för att
fatta beslut, samt att chefen för allmänkultur får i uppdrag att tillsammans med tekniska
förvaltningen ta fram ytterligare beslutsunderlag
Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet
att uppdra åt chefen för allmänkultur att tillsammans med tekniska
förvaltningen ta fram ytterligare beslutsunderlag
______________

29 september 2009
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§ 62
Teaterfrågor
Riksteatern Blekinges teaterkonsulent och representanter för Riksteaterföreningen i
Karlskrona ger en informativ och uppskattad redogörelse för Riksteaterföreningens
verksamhet centralt, regionalt och lokalt. De har en stor verksamhet som drivs av
ideella krafter.
Teaterföreningen gör bl a en stor del av arbetet med arrangerandet av
teaterföreställningar för gymnasieelever.
Chefen för allmänkultur tar tillfället i akt att tacka Karlskrona teaterförening för det
mycket goda samarbetet
Ordföranden tackar för informationen och önskat teaterföreningen lycka till med sitt
viktiga arbete i fortsättningen
_____________

29 september 2009

Kommunstyrelsen
Akten
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KN 2007.88.041

§ 63
Delårsbokslut per den 31 augusti med personalbokslut per andra tertialet 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslut per den 31 augusti 2009.
Kulturnämndens nettoanslag för 2009 uppgår till 50,8 Mkr
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2009-04-30 uppgår till + 1,2 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +1,6 Mkr. Alltså -0,4 Mkr jämfört med budget per den sista augusti.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden befarar ett
underskott på 0,1 Mkr för innevarande år.
Besparingsförslag för att uppnå en budget i balans:


Tillfälligt minska det centrala anslaget för kompetensutveckling med 50 tkr



Tillfälligt minska driftsanslagen för förvaltningens verksamheter med 1 %- 100
tkr.



Ställa in ett kulturnämndsmöte under hösten. 10 tkr

Personaluppföljning per det andra tertialet 2009
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen per den 31 juli
2009. Bilaga 1
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att

godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och personaluppföljning per
den 31 augusti och överlämna denna till Kommunstyrelsen

2. att godkänna ovanstående förslag till besparingsåtgärder
3. att kräva att samtliga verksamhetsansvariga anpassar sina verksamheter så att
de kan bedrivas inom givna ramar
4. att uppdra åt Kulturförvaltningen att skyndsamt teckna avtal om mdefinansiering av
tjänsten som världsarvssamordnare för år 2010 – 2011.

29 september 2009
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Ordföranden yrkar att besparingsförslaget att ställa in ett nämndssammanträde under
hösten stryksmed hänvisning till att det är antalet och arten av ärenden som styr om ett
sammanträde kan ställas in eller inte.
Forts § 63
Kulturnämnden beslutar
att

godkänna första, tredje och fjärde att- satsen i förslaget till delårsbokslut

att

godkänna andra att- satsen med undantag för förslaget att ställa in ett
nämndssammanträde med hänvisning till att det är uppkomna ärenden som styr om
det ska hållas sammanträde eller inte.
_____________

29 september 2009

Kommunsturelsen

10
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§ 64
Kompensation för merkostnader i samband med Kulturskolans flytt
Då det är av största vikt att tidplanen hålls för att undvika intäktsbortfall avseende
elevavgifter, kommer flytten att genomföras med en snäv tidsplan med väldigt små
marginaler. På grund av detta genereras följande kostnader:


Kostnad för professionell flytt, på grund av flytt av känsliga objekt 35 000



Övrig hantverkskostnad i samband med flytt



Nytt informationsmaterial, skyltning av nya lokaler, Invigning

100 000



Oförutsedda utgifter
Summa

25 000
200 000

40 000

Detta är uppskattade engångskostnader för flytt av verksamheten. Faktiska kostnaderna
kan redovisas först sedan flytten är genomförd.
Kulturförvaltningen förslår kulturnämnden besluta
att begära kompensation från kommunstyrelsen för faktiska merkostnader som
uppstår på grund av flytten av Kulturskolan, vilka i dagsläget uppskattas till
ca 200 000 kr

Kulturnämnden beslutar
att begära kompensation från kommunstyrelsen för faktiska merkostnader som
uppstår på grund av flytten av Kulturskolan, vilka i dagsläget uppskattas till
ca 200 000 kr
Marcel Abedini deltar inte i beslutet
____________

29 september 2009
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§ 65
Personlig ersättare i kulturnämndens arbetsutskott
Anna Månsson (M) är föreslagen som ersättare för Jan Lennartsson (M) i kulturnämndens
arbetsutskott
Kulturnämnden beslutar
att

utse Anna Månsson (M) till ersättare för Jan Lennartsson (M) i kulturnämndens
arbetsutskott
__________

29 september 2009

§ 66
Digitala nämndshandlingar
Ärendet utgår
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Kommunledningsförvaltningen

§ 67
Sammanträdestider 2010, revidering
Då tiden för kulturnämndens sammanträde den 23 februari 2010
kolliderar med ett heldagsmöte för presidier och förvaltningsledningar
måste kulturnämndens sammanträde byta dag
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att

sammanträdet flyttas till onsdagen den 24 februari 2010

Kulturnämnden beslutar
att
sammanträdet flyttas till onsdagen den 24 februari 2010
___________
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§ 68
Redovisning av delegeringsärenden

14

Delegat



Detaljplan för Gullvivan 1,
Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.97.241

Barbro Ingemansson



Detaljplan för Bokbindaren 2 mfl,
Gullberna Park, Karlskrona kommun, Blekinge län
KN 2009.95.214

Barbro Ingemansson



Detaljplan för Rosenfeldt 21, Karlskroan kommun,
Blekinge län
KN 200.92.214

Barbro Ingemansson



Detaljplan för Kättilsmåla 1:64 m fl Karlskrona
Kommun, Blekinge län
KN 2009.94.214
______________

Barbro Ingemansson

29 september 2009

§ 69
Redovisning av anmälningsärenden


KF 090617 § 129 Finansiering av investeringstillstånd för
ombyggnad av marinens musikkårs lokaler och Sparresalen
KN 2009.80.288



KF 090617 § 127 Delårsrapport per den 30 april 2009
KN 2009.93.042



KF 090617§ 123 Kommunala val
KN 2006.93.042
______________
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§ 70
Informationsärenden
Världens bästa väska
Bibliotekarie Birgitta Waldebrink- Olsson redogör för projektet
”Världens bästa väska” som har varit ett projekt som har arbetats fram
tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningens logopeder och med
medel från Kulturrådet.
Projektet syftar till att erbjuda barn läsupplevelser i flera dimensioner.
Den väska som åsyftas är, förutom en bok, fylld med ting som knyter an
till berättelsen i boken.
Det har varit ett mycket uppskattat projekt och det finns nu ca 70 väskor
för utlåning. Berättelserna finns också i översättningar till flera olika
språk.
Birgitta gör en bejublad föreställning med hjälp av den väska som hon
har tagit med sig till kulturnämnden.
Ordföranden tackar för en trevlig information och önskar lycka till
i fortsättningen

Stadsbibliotekets 50- årsjubileum
Tf kulturchefen informerar från firandet av Stadsbibliotekets 50- årsdag
den 12 september 2009. Hon uttrycker sin tacksamhet till
bibliotekspersonalen som har gjort en fantastisk insats i samband med
hela årets firande av jubileumet.
Ordföranden informerar om att nämnden uppvaktade med ett vackert
fruktfat i glas och ett 4- veckors abonnemang på fruktleverans.
Ordföranden riktar på kulturnämndens vägnar ett stort tack till
bibliotekets personal för det arbete och engagemang de lagt ner i
samband med jubileumsfirandet.
__________
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§ 71
Övrigt
Kulturchefstjänst
Tf kulturchefen informerar om att tjänsten som kulturchef i Karlskrona kommun kommer att
externannonseras. Processen omkring rekryteringen har startat. En rekryteringsgrupp är
bildad där kulturnämndens presidium ingår. Målsättningen är att befattningen tillsättning ska
ske innan årsskiftet. Det kan dock dröja en tid in på det nya året innan den nye chefen kan
tillträda.
Annika Eklund tillträder som tf kulturchef den 1 november 2009 fram till längst 31 mars
2010.
Nämndssekreterarorganisation
Tf kulturchefen informerar om att frågan om att ha en gemensam nämndssekreterare på
kulturförvaltningen och idrotts- och fritidsförvaltningen utreds
Förfrågan till hovet
Chefen för allmänkultur informerar om att kulturnämnden/förvaltningen har för avsikt att
göra en förfrågan till hovet om att arrangera en fotoutställning 2010 med pressbilder som
skildrar kungahusets verksamhet med fokus på kronprinsessan Viktoria
Bok- och biblioteksmässan 2009
Tf kulturchefen informerar om att hon deltagit i 2009 års upplaga av bok- och
biblioteksmässa i Göteborg
Möte med revisorerna
Kulturförvaltningens ekonom och Anders Persson (S) rapporterar från möte med kommunens
revisorer. De hade förklarat sig nöjda med hur nämndens medel hanterats.
Jimmy Petersson (S) ställer frågan om hur förändringarna för biblioteksfilialen på Sturkö
framskrider. Frågan tas upp på nästkommande nämnd.
Ulf Hansson (V) uttrycker sin uppskattning över kulturnämndens uppvaktning i samband
med hans 50- årsdag.
Lars Karlsson (C) informerar från Skrävle teatersatsning sommaren 2009. Han framför att de
bidrag som kommit den satsningen till del har varit väl använda pengar.
Sekreteraren vidarebefordrar en hälsning med tack för gott samarbete från Johannes Chen
(KD), avgående ersättare i kulturnämnden.
_____________

27 oktober 2009

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 27 oktober 2009
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Övrigt

1

27 oktober 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27,
Karlskrona, tisdagen den 27 oktober 2009 klockan 13.30 – 16.30

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande
Ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

Jan Lennartsson (M), ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Åke Stridh (S)

Tom Olsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan-Erik Jansson (S)
Göran Eliasson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Barbro Ingemansson tf kulturchef
Annika Eklund, allmänkulturchef
Anders Svensson, ekonom
Ann- Mari Edström, kulturskolechef
Inger Persson, bibliotekschef
Mats Svensson, ekonomichef
Olle Karlsson, controller

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Justering

Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 2 november 2009.

Justerade paragrafer

§§ 72-79

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

…………………………………….
Lisbeth Johansson
…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Sophia Ahlin

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 november 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§ 72
Ekonomi och verksamhetsstyrning, riktlinjer för investeringar och intern
kontroll
Ekonomichef Mats Svensson och controller Olle Karlsson redogör för innehållet
i det tre styrdokumenten Ekonomi och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun, Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun och Riktlinjer för
intern kontroll i Karlskrona kommun
Ekonomi – och verksamhetsstyrning kan definieras som en målmedveten
systematisk process för att påverka verksamheten mot önskat resultat. Av
styrmodellen framgår vilka typer av styrdokument som finns och hur dessa
relaterar till planering, budget och uppföljning. Syftet med modellen är att skapa
ett helhetstänkande och att säkerställa kvalitet i den finansierade verksamheten.
Processen ska leda till att nämnder och bolag aktivt verkar för att förverkliga
kommunens vision och uppsatta mål.
Dokumentet Riktlinjer för investeringar i Karlskrona kommun beskriver
regelverket som finns omkring ny- och reinvesteringar. Beslut om investering
rörande utrustning och inventarier fattas av respektive nämnd inom ramen för
investeringar i internbudget.
Dokumentet Intern kontroll i Karlskrona kommun har till syfte att säkerställa att
kommunstyrelse, nämnder och styrelser fortlöpande följer upp och utvärderar
följande mål:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm
Varje nämnd och styrelse ska senast februari 2010 presentera en plan för intern
kontroll av den egna verksamheten.
Ordföranden tackar för den informativa föredragningen
___________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 73
Budgetuppföljning per den 31 september 2009

Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljningen per den 30
september 2009
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20090930 uppgår till + 0,2 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,4 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +0,6 Mkr. Alltså -0,4 Mkr jämfört med budget per den sista september.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen
budgetavvikelse förutspås.
Investeringsredovisning
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas. Anslaget för
projekt ”Nytt stadsbibliotek” är avsett att användas även under år 2010 eftersom
projektet ska slutredovisas först i början av år 2010.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
1. att godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och personaluppföljning
per den 30 september och överlämna denna till kommunstyrelsen
2. att kräva att samtliga verksamhetsansvariga anpassar sina verksamheter så att
de kan bedrivas inom givna ramar
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att bifalla förvaltningens förslag
______________
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Kommunledningsförvaltningen
Akten

§ 74
Yttrande över SCB:s medborgarundersökning
Till kommunens nämnder och styrelser har rubricerat ärende skickats ut för
yttrande med uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av
medborgarundersökningens resultat för yttrande senast den 1 september 2009.
Yttrande
Av undersökningsresultat att döma så bör kommunen aktivt verka för att öka
verksamheten inom kulturområdet generellt.
En slutsats är att det bör med kraft arbetas för ett nytt stadsbibliotek för att svara
upp mot invånarnas förväntningar i alla åldrar kring verksamheten.
Viktigt är också att tillvarata de ungas röster i denna undersökning och arbeta för
att deras åsikter ska få genomslag i de beslut som fattas kring kultur och
fritidsfrågor.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta:
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över
Medborgarundersökningen 2008 kopplad till nämndens verksamhetsområde.
Kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över
Medborgarundersökningen 2008 kopplad till nämndens verksamhetsområde
att kulturförvaltningen ges i uppdrag att analysera utfallet av undersökningen
Resultatet skall redovisas senast den 31 mars 2010
_____________
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§ 75
Digitala nämndshandlingar
Ordföranden redogör för ärendet.
Kulturnämnden fattade den 28 oktober 2008 beslut om att alla
handlingar, som skickas ut till ledamöterna, ska hanteras digitalt
för dem som så önskar.
Det beslutades också att försöket skulle pågå i tre månader och sedan utvärderas.
Utvärdering har dock inte gjorts tidigare på grund av att det har varit svårt att få
några jämförelsetal avseende kostnader förrän över en längre period.
Portokostnaderna för kulturförvaltningens administration har sjunkit med ca
37 500 kronor/år
Då Karlskrona ska var en kommun som ligger i framkant i fråga om av den
tekniska utvecklingen bör det genomsyra dess verksamheter. Att använda sig av
digital postbefordran är både tids- och miljöbesparande likväl som ekonomiskt
fördelaktigt.
De merkostnader som ledamöterna får och vilken kompensation man kan ge bör
utredas noggrant.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att besluta
1. att permanenta digital hantering av nämndshandlingar
2. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter till
kompensation för merkostnader i samband med digitala nämndshandlingar
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
1. att permanenta digital hantering av nämndshandlingar
2. att ge kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka möjligheter till
kompensation för merkostnader i samband med digitala nämndshandlingar
3. att det även i fortsättningen ska finnas möjlighet att få papperskopior på
nämndshandlingarna

_____________
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§ 75
Delegeringsärenden
Delegat
Lena Johansson
KN 2009.122.212



Vndkraftsstrategi för Karlskrona kommun



Detaljplan för Gullbernahult 31 m fl

Barbro Ingemansson
KN 2009.78.214



Detaljplan för del av Augerums-Ryd 1:18 m fl

Barbro Ingemansson
KN 009.111.214



Detaljplan för Vedebylund 1:1 m fl

Barbro Ingemansson
KN 2009.113.214



Detaljplan för Spårvägen 9 m fl, Gräsvik

Barbro Ingemansson
KN 2009.115.2314

____________
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§ 76
Anmälningsärenden


TN 090930 § 112 Investeringstillstånd för flytt till
Kulturskolan. KN 2009.120.019



TN 090930 § 114 Investeringstillstånd för åtgärdande
av arbetsmiljöbrister i stadsbiblioteket. KN
2009.74.026



KF 090924 § 164 Kommunala val. KN 2006.122.102

__________
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§ 77
Informationsärenden
Verkställighet av beslut om Kulturskolans flytt, nulägesrapport
Chefen för allmänkultur och chefen för Kulturskolan redogör för hur långt arbetet
med Kulturskolans flytt har kommit. Förhandling enligt Lagen om medbestämmande
har slutförts. Förhandlingen avslutades i enighet.
Enligt tidplanen kommer plan 2 i Skeppsgossekasernen att vara tömd till årsskiftet
2009-2010.
Ombyggnad av lokaler i kvarteret Psilander beräknas påbörjas vecka 46.
Uppstart med Öppet hus planeras den 31 januari 2010.
Terminsstart planeras vecka 5 2010.
Ordföranden tackar för informationen
Ordföranden informerar om att han, med stöd av Karlskrona kommuns kultunämnds
reglemente § 16, kommer att fatta ett ordförandebeslut om att verkställa Kulturskolans
flytt. Vice ordförande är informerad.
Arbetsmiljöåtgärder, Stadsbiblioteket
Chefen för allmänkultur redogör för den utredning, som gjorts tillsammans med
fastighetsavdelningen, angående vilka arbetsmiljöåtgärder som måste genomföras
genast.
Klimatet kommer att åtgärdas. Detta görs som en investering i fastigheten. Alltså
belastar det inte kulturnämnden om/när biblioteket flyttar.
Belysning och utlåningsautomater kommer att åtgärdas. Avskrivningstiden för dessa
åtgärder blir 7 år. Kostnaderna för detta kommer att rymmas inom ramen för 2010.
För 2011 behöver kulturnämnden begära utökad ram för att finansiera åtgärderna.
Arbetet kommer att påbörjas under 2009.
Underlag för beslut kommer att presenteras till kommande kulturnämndssammanträde
Ordföranden tackar för informationen
Biblioteksfrågor
Sturkö biblioteksfilial
På föregående kulturnämndssammanträde ställdes fråga om hur långt planerna på
förändringar i biblioteksfilialen på Sturkö har kommit. Bibliotekschefen informerar
om att det ännu inte har fattats några beslut i barn- och ungdomsnämnden rörande
ombyggnad av Sturköskolan. Därför kan man inte förutsätta hur det kommer att
påverka biblioteksverksamheten.
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Forts § 75
Samarbetsprojekt Kalmar/Blekinge/Kronoberg
Bibliotekschefen informerar om att det pågår två samarbetsprojekt tillsammans med
Kalmar och Kronoberg
Ett projekt handlar om kommunikation och marknadsföring. Det syftar till att stärka
kompetensen i dessa frågor
Det andra projektet är ett kompetensutvecklingsprojekt som innefattar samtlig
bibliotekspersonal. Projektet är intressant och har rönt intresse både hos respektive
regioner och Statens kulturråd.
Ordföranden tackar för informationen.
Världsarvsbudgeten
Chefen för allmänkultur informerar om att det i stort sett är klart med ett avtal om
samfinansiering av världsarvssamordnare.
Världsarvssamordnaren håller på att skissa på hur man ska kunna gå vidare med de
projekt som man har påbörjat.
Ärendet kommer att komma upp på kulturnämndens sammanträde i november.
Öppna Sinnet
Chefen för allmänkultur informerar om att annonsering om Öppna Sinnet pågår.
Det finns 500 000 kronor att fördela. Nytt för i år är att det i annonsen står att det
kommer att riktas särskilt mot projekt som genomförs i samband med Vivafestivalen.
Kulturnämnden utser en referensgrupp till att arbeta med Öppna Sinnet:
Ordinarie
Jan Lennartsson (M) sammankallande
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Ulf Lundh (C)
Ulf Hansson (V)
Ersättare
Tom Olsson (M)
Jimmy Pettersson (S)

____________
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27 oktober 2009

§ 76
Övriga frågor
Jan- Erik Jansson (S) informerar tillsammans med chefen för allmänkultur om
förberedelserna inför Wämö parkens 100- årsjubileum.
Det kommer att läggas stort fokus på Wämöparken under hela 2010.
Centrumföreningen kommer att förlägga mycket av sina evenemang till parken.
Karlskrona kommun kommer att göra ett program runt själva jubileumsdagen den 10
juni. Detta arbete häller på att ta form i den arbetsgrupp som har bildats för ändamålet.
Ordföranden tackar för informationen
Chefen för allmänkultur informerar om att hon har fått klartecken från
hovmarskalksämbetet för att genomföra den fotoutställning med bilder av
karlskronafotografen Thomas Persson föreställande företrädesvis kronprinsessan
Victoria under ca 20 år.
Ordföranden tackar för informationen
Ordföranden vidarebefordrar ett tack från Jazzikarlskrona för medel från Öppna
Sinnet till att genomföra jazzfestivalen Jazzbridge
Ordföranden vidarebefordrar ett tack från Marknadsrådet i Lyckeby för bidrag till S:t
Jacobi marknads 100- årsjubileum.
Ordföranden vidarebefordrar ett tack från Stadsbiblioteket för uppvaktning i samband
med deras 50- årsjubileum
Ordföranden lyckönskar, på kulturnämndens vägnar, Sophia Ahlin till hennes
giftermål och överräcker en gåva
Ordföranden lyckönskar, på kulturnämndens vägnar, Lisbeth Johansson till hennes
giftermål och överräcker in gåva
Tf kulturchef Barbro Ingemansson säger ”Tack och Hej” efter en mer än 30- årig
kulturgärning i Karlskrona kommun. Först som bibliotekarie på Chapmanskolan,
vidare som bibliotekschef, kulturstrateg och nu senast som tf kulturchef.
Ordföranden tackar, på kulturnämndens vägnar, Barbro Ingemansson för hennes
engagerade arbete inom kulturnämndens område under många år. Hon har varit en
stor tillgång när det gäller att föra fram och driva kulturfrågorna i Karlskrona
kommun.
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 17 november 2009

§ 80

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009

§ 81

Internbudget 2010

§ 82

Arbetsmiljöåtgärder Stadsbiblioteket

§ 83

Begäran om projektmedel till världsarvsarbetet 2010

§ 84

Delegeringsärenden

§ 85

Anmälningsärenden

§ 86

Informationsärenden

§ 87

Övrigt

1

17 november 2009

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 17 november 2009 klockan 13.30 – 16.50

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande
Ersättare
Övriga närvarande
Ersättare

2

Birgita Möller (S), ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Marcel Abedini
§§ 80-85
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)

Lars Karlsson (C)

Jan-Erik Jansson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, allmänkulturchef
Anders Svensson, ekonom
Lena Johansson, världsarvskoordinator
Inger Persson, bibliotekschef
Carina Thörnqvist, äldreförvaltningen

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering

Protokollsjusterare

Nicole Carlbäck (FP)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 23 november 2009.

Justerade paragrafer

§§ 80-87

17 november 2009

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Birgitta Möller
Protokollsjusterare

……………………………………..
Nicole Carlbäck

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 24 november 2009
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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Kommunstyrelsen
Akten

4

KN 2009.141.041

§ 80
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för budgetuppföljningen per den 30
oktober 2009
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 20091031 uppgår till + 0,2 Mkr, i detta belopp
ingår ankomstregistrerat med 0,2 Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget
på +0,5 Mkr. Alltså -0,3 Mkr jämfört med budget per den sista september.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2009-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar, det vill säga ingen budgetavvikelse
förutspås
Utgångspunkten är att respektive verksamhet skall bedrivas inom givna ramar. Den
budgetansvarige som befarar negativa avvikelser måste ovillkorligen vidta åtgärder
för att undvika underskott. Avstämningsmöten sker löpande med alla ansvariga för att
se till att så sker. Det är viktigt att man anpassar verksamheten och ambitionerna efter
de ramar man har fått. Föregående års goda budgetdisciplin måste kvarstå även i år.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 3 november att införa
inköpsstopp i kommunen. För kulturförvaltningen innebär det inköpsstopp för all
verksamhet som inte är kontrakterad med undantag för medieinköp till biblioteket och
kostnader som har samband med kulturskolans flytt.
Investeringsredovisning
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas. Anslaget för projekt
”Nytt stadsbibliotek” är avsett att användas även under år 2010 eftersom projektet ska
slutredovisas först i början av år 2010.

17 november 2009
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Forts § 80
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
1

att godkänna budgetuppföljningen per den 31 oktober och överlämna denna till
kommunstyrelsen

2

att kräva att samtliga verksamhetsansvariga anpassar sina verksamheter så att de kan
bedrivas inom givna ramar
___________

17 november 2009

Kommunstyrelsen
Akten

6

KN 2007.88.041

§ 81
Internbudget 2010

Uppdrag/Ansvarsområde
Kulturnämnden ansvarar för kommunens folkbibliotek, konsthall och konstinköp,
världsarvsfrågor, stöd till kulturföreningar, kultur i skolan och Kulturskola. Nämnden
ansvarar också för drift och uthyrning av Konserthusteatern och Sparresalen.
Under år 2009 antog fullmäktige en biblioteksplan som ska vara styrande för den
kommunala biblioteksverksamheten under åren 2009-2011.
Kulturskolan bedriver undervisning inom områdena musik, dans, bild, teater och film.
Kulturenheten ansvarar för konsthall och salong samt kommunens konstinköp,
konstnärlig utsmyckning i samband med ny- och ombyggnader, administration av
bidrag till studieförbund, kulturföreningar och kulturarrangemang.
Kulturnämnden ansvarar för drift och uthyrning av Konserthuset och Sparresalen.
Kulturnämnden ansvarar för samordningen av världsarvsarbetet i kommunen.
Centralt finns en kulturförvaltning
Målangivelser
Mål för kulturpolitiken i Karlskrona






ge alla som bor i Karlskrona tillgång till ett rikt kulturliv präglat av kvalité
och mångfald
tillgodose barns och ungdomars ställning och behov av eget skapande inom
kulturens alla verksamhetsområden främja eget skapande och ett livaktigt
lokalt kulturliv
stärka kulturell och konstnärlig frihet och mångfald synliggöra, vårda och
bruka traditioner och kulturarv med särskilt fokus på Karlskronas ställning
som världsarv
utveckla en hållbar, estetisk och attraktiv livsmiljö
bidra till tillväxt, förnyelse och dynamik i Karlskrona kommuns utveckling

17 november 2009

Forts § 81
Verksamhetsmål
Nedanstående verksamhetsmål
Kulturnämndens verksamhet:



har

antagits

av

Kommunfullmäktige

7

för

Besökarnas upplevda kvalitet på biblioteken skall öka från dagens ca 75 %
till minst 80 % 2012
Elevernas upplevda kvalitet på kulturskolan skall öka från dagens ca 75 %
till minst 80 % 2012

Resultatbudget
Ekonomiskt sammandrag , mnkr

Utfall
2008

Prognos
2009

Budget
2010

Plan
2011

Plan
2012

8,1

7,2

6,7

6,7

6,7

-29,1
-29,0
-0,1
-58,2
-50,1

-28,6
-29,4
0,0
-58,0
-50,8

-28,1
-29,1
0,0
-57,2
-50,5

-27,9
-29,2
0,0
-57,1
-50,4

-27,9
-29,2
0,0
-57,1
-50,4

Intäkter
Kostander
- Personalkostnader
- Övriga kostnader
- Kapitalkostnader
Summa kostnader
Nettokostnad/budgetram
Budgetram 2010

Kulturnämndens budgetram för år 2010 uppgår till 50 484 tkr, vilket innebär en
minskning med 287 tkr i förhållande till 2009 års ram. Förändringarna framgår av
nedanstående tabell:
Budgetram 2010
Utökat sparbeting semesterlöneskuld
Utökat sparbeting omställningsprogrammet
Utökat sparbeting upphandling/inköp
Utökat sparbeting RUPEN från 2007
Ramjustering bibliotekstransporter till SEF
Kompensation löneökningar 1:a kvartalet
Ramjustering ändrad debitering IT
Kompensation hyreshöjning Sparresalen
halvårseffekt
Budgetram 2010

50 771
-20
-300
-33
-88
-68
212
-90
100
50 484

17 november 2009
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Forts § 81
Budgetramen uttrycks i det löne- och kostnadsläge som gällde vid budgetårets början.
Kompensation kommer att erhållas för faktisk löneökning, någon kompensation för
andra kostnadsökningar kommer ej att utgå. En uppräkning av de externa intäkterna
kommer att ske med 1,5%.
Investeringar
Fördelningen av 2010 års investeringsanslag kommer att behandlas i som ett särskilt
ärende av Kulturnämnden.

Kulturnämnden förutsätter att man liksom tidigare år får kompensation i särskild
ordning för den uppräkning som kommer av bidraget till Blekinge Museum.

Det är av yttersta vikt att Kulturnämndens arbete med att formulera mål för 2011 års
verksamhet påbörjas med det snaraste. År 2011 är ett kärvare år än 2010, varför
prioriteringar i verksamheten måste ske och vara väl underbyggda. Vikten av
samband mellan mål och medel måste understrykas, liksom kommunens huvudregel
att om mål och medel står i konflikt så gäller medel.
Då internbudgeten inte är färdigförhandlad med de fackliga organisationerna föreslår
ordföranden att, förutsatt att förhandlingarna inte medför några förändringar, varken i
ord eller siffror, att kulturnämnden ger arbetsutskottet delegation att formellt fastställa
internbudget för 2010.
Kulturnämnden beslutar
att delegera beslut om internbudget 2010 till kulturnämndens arbetsutskott förutsatt
att det inte blir några som helst förändringar jämfört med det av nämnden diskuterade
förslaget
______________
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Kommunstyrelsen
Akten

9

KN2009.121.026

§ 82
Arbetsmiljöåtgärder på Stadsbiblioteket
Tf kulturchefen redogör för ärendet.
På kulturnämndens sammanträde den 29 september 2009 presenterades den
arbetsmiljörapport med bilagor och beräknade kostnader med anledning av
kommunstyrelsens beslut den 3 februari 2009
Kulturnämnden beslutade då att ge kulturförvaltningen och tekniska förvaltningen i
uppdrag att utreda vilka av de föreslagna åtgärderna som är ”tvingande” och som
måste åtgärdas så snart som möjligt.
Sammanfattning/slutsats
Belysning – 300 tkr
Klimat/Ventilation – ca 1,3 Mkr
Säkerhet - gäller enbart styrning till hissar – 30 tkr
Städning - utökning städtid enligt utredning – ca 50 tkr
Skyltning – enligt utredning för ca fem år sedan - ca 70 tkr
Återlämningsautomater – 387 tkr
Det föreslagna investeringsutrymmet som kan tillskapas är 2 miljoner kronor. Häri
kommer ventilation, belysning, återlämningsautomater och säkerhet i hissar att
inrymmas. Summa 2 017 tkr.
Skyltning 70 tkr ryms inom kulturnämndens egen investeringsbudget.
Åtgärderna planeras att påbörjas innan 2009 års utgång. Detta medför en halvårseffekt
på utökad hyra med 135 000 kr 2010, vilket ryms inom kulturnämndens budget. År
2011 blir det helårseffekt vilket gör att en utökning av ramen då måste äskas från
kommunstyrelsen.
Utvärdering av genomförda åtgärder ska ske i slutet av år 2010.

17 november 2009
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Forts § 82
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden att föreslå
kommunstyrelsen besluta
1. att för åtgärdande av ovan noterade prioriterade arbetsmiljöbrister i Stadsbiblioteket
låta Tekniska nämnden få omdisponera 2.000.000 kr av investeringsanslaget för
skolor/förskolor i 2009 års budget

2. att bifalla kulturnämndens hemställan om ökad budget 2011 med 270 000 kr för att
täcka den ökade kostnaden för nödvändiga arbetsmiljöåtgärder enligt utredningens
förslag
_____________

17 november 2009

Kommunstyrelsen
Akten
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KN 2009.142.867

§ 83
Finansiering av världsarvsarbetet
Världsarvskoordinatorn redogör för ärendet.
Överenskommelse om världsarvsarbetet mellan Karlskrona kommun, Statens
fastighetsverk, Fortifikationsverkst och Länsstyrelsen i Blekinge innebär ett 3-årigt
projekt med samfinansiering från de fyra parterna. Karlskrona kommun har
arbetsgivaransvar för världsarvskoordinatorn och tar därmed också ett större
finansieringsansvar. Tjänsten är placerad på kulturförvaltningen, Karlskrona
kommun.
För att kunna genomföra de föreslagna punkterna i den framtagna verksamhetsplanen
föreslår kulturförvaltningen kulturnämnden besluta

att ansöka om 170 000 kr ur kommunstyrelsens projektbudget för världsarvsarbetet
2010.
Sophia Ahlin (M) begär en tydligare redovisning av hur medel för världsarvsarbetet
ska användas.
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs i avvaktan på att en tydligare redovisning
har kommit ledamöterna till del samt att kulturnämnden delegerar till arbetsutskottet
att fatta beslut om att ansöka medel ur kommunstyrelsens projektbudget
Kulturnämnden beslutar
1

att bordlägga ärendet

2

att delegera till arbetsutskottet att fatta beslut om att ansöka om 170 000 kronor ur
kommunstyrelsens projektbudget
_____________
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§ 84
Delegeringsärenden


Detaljplan för del av Säby 4:14m fl
Trummenäs, Karlskrona kommun
____________

Deleget
Annika Eklund
KN 2009.129.214
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§ 85
Anmälningsärenden


KF 091022 § 207 Svar på medborgarförslag om
lördagsöppet på biblioteket i Rödeby. KN 2009.209.882



KF § 204 Investeringstillstånd flytt av kulturskolan.
KN 2009.120.019



KF 091022 § 200 Slutrapport biblioteksplan.
KN 2009.065.880



KF 091022 § 202 Handlingsplan mot våld i nära relationer.
KN 2009.130.750



KF 091022 § 198 Delårsrapport per den 31 augusti 2009.
KN 2009.093.042



KF 091022 § 201 Balansförteckning över obesvarade
motioner den 1 september 2009 KN 2009.051 109

__________
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§ 86
Informationsärenden
Yngre möter äldre- samverkansprojekt med äldreförvaltningen i Jämjö
Carina Thörnqvist, äldreförvaltningen, redogör för det samverkansprojekt mellan
äldreförvaltningen och kulturförvaltningen som håller på att utformas i Jämjö. Syftet
med projektet är att skapa en naturlig generationsöverskridande mötesplats och att
profilera äldreomsorgens träffpunkt mot kulturupplevelser.
Utifrån kulturnämndens mål är den grundläggande uppgiften att förmedla kultur och
tillhandahålla information baserad på värderingar om allas rätt till kulturella
upplevelser och information.
Det finns outnyttjad lokalyta i det hus där både bibliotek och hemtjänstlokaler är
placerade (gamla kommunhuset i Jämjö) Det är en kommunalägd fastighet och här
kommer man att kunna skapa den verksamhet som man tänkt sig.
Man för samtal med både förenings- och näringslivet på orten. Det är tänkt att även de
ska kunna bedriva verksamhet i lokalen.
Verksamheten är tämligen unik. Det förekommer inte något liknande någon annanstans i
landet, vad man har kunnat hitta.
Ordföranden tackar för informationen
Invigning av sagorummet på biblioteket i Nättraby
Bibliotekschefen informerar om att ett sagorum har skapats i Nättraby bibliotek samt bjöd
in kulturnämnden till invigningen den 5 december 2009 kl 13.00.
Ordföranden tackar för informationen
Skiss över kompetensutveckling i sydöstra Sverige
På kulturnämndens sammanträde i oktober begärde nämnden en jämförelse av
kompetensutveckling mellan kommunerna i sydöstra Sverige. Bibliotekschefen delar ut
en sådan jämförelse
Ordföranden tackar för informationen.
Kungsmarkens biblioteksfilial
Bibliotekschefen redogör för planerade förändringar för biblioteksfilialen i
Kungsmarken.
Filialen är väldigt dåligt nyttjad av boende i området. Dels är det avsides beläget och dels
är öppettiderna få.
Hyreskontraktet är uppsagt för omförhandling
Det har aviserats förändringar i boendestrukturen i området.
Kulturnämnden har fattat beslut om en ny biblioteksfilial för området
Lyckeby/Kungsmarken.

17 november 2009
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Forts § 86
Bibliotekschefens förslag är att knyta filialen till Stadsbiblioteket och att, i avvaktan på
förändringar i Kungsmarken och arbetet med en ny filial i orådet, koncentrera
öppethållandet i Kungsmarken till en dag per vecka.
Ordföranden tackar för informationen
Wämöparken 100 år
Tf kulturchefen redogör för samarbetet mellan Karlskrona kommun och Karlskrona
centrumförening omkring firandet av parkens 100- årsjubileum. Det kommer att vara
aktiviteter i parken under hela 2010 och man flyttar verksamhet från centrum ut till
Wämöparken. Centrumföreningen kommer att ta stor del i arbetet med att utveckla
parken och göra den till ett attraktivt besöksmål.
Ett förslag till program för 100- årsdagen den 10 juni 2010 delas ut.
Ordföranden tackar för informationen
Världsarvet, handlingsplan
Världsarvskoordinatorn redogör för framtagen handlingsplan för 2010. . Hon
understryker det faktum att det är fyra huvudmän för världsarvsarbetet varför det kan
komma att bli förändringar i planen. Nämnden får en redogörelse för hennes
arbetsuppgifter och fördelningen mellan de olika uppdragsgivarna.
Sailet. 2010 är det sista av 3 års –projekt Världsarvporten och världsarvskoordinatorn
kommer att vara huvudansvarig för den.
Sophia Ahlin (M) begär tydligare redovisade kostnader för den planerade verksamheten.
Ordföranden tackar för informationen
____________

17 november 2009
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§ 87
Övriga frågor
Sophia Ahlin (M) tackar kulturnämnden för uppvaktning med anledning av hennes
giftermål
Lisbeth Johansson tackar kulturnämnden för uppvaktningen med anledning av hennes
giftermål
Barbro Ingemansson sänder en hälsning och ett tack till kulturnämnd, personal och alla
dem som gjorde hennes pensionsavtackning till den trevliga tillställning det var
Anders Persson (S) rapporterar om att han på kulturnämndens vägnar deltog i
invigningen av Vuxenskolans nya lokaler. Han vidarebefordrar Vuxenskolans tack för
uppvaktningen.
Julavslutning för kulturnämnden bestäms till den 17 december direkt efter
stipendieutdelningen kl 17.30 i Konserthuset
__________

