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26 januari 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 26 januari 2010 klockan 13.30 – 15.00

Beslutande

Ledamöter

Tjänstgörande
Ersättare
Övriga närvarande
Ersättare
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Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgita Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M),
§§ 1-4, 6-9
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)

Jan- Eric Jansson (S)

Tom Olsson (M)
Anna Månsson (M)
Lars Karlsson (C)
Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, Tf kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Inger Persson, bibliotekschef

Sekreterare

Lisbeth Johansson

26 januari 2010

Justering

Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 1 februari 2010.

Justerade paragrafer

§§ 1-9

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 2 februari 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§1
Innan det hamnar i arkivet
Bibliotekschefen informerar om en skrift som bibliotekspersonal har satt samman i samband
med Stadsbibliotekets 50- årasjubileum, ”Innan det hamnar i magasinet”.
Den börjar med det hyllningstal som Horace Engdahl höll vid jubileumsfirandet den 12
september 2009. Sedan kommer tillbakablickar på de gångna 50 åren med Stadsbiblioteket.
Kulturnämndens ledamöter får varsitt exemplar av skriften.
Ordföranden tackar för gåvan . Informationen tas till dagens protokoll
__________

26 januari 2010

§2
Lägesrapport inför bokslut 2009
Kulturförvaltningens ekonom redogör för hur det ser ut inför kulturnämndens bokslut
för år 2009.
Arbetet med bokslut har försvårats av svårigheter med ekonomisystemet i samband
med att en ny kontoplan har införts.
I dagsläget visar siffrorna på ett minus på omkring 300 000 kronor.
Arbetet med att djupare analysera siffrorna fortsätter.
Boksluten ska redovisas senast den 28 februari 2010.
En osäkerhetsfaktor har varit, och är, finansieringen av världsarvet.
Kulturnämndens arbetsutskottt föreslår att medfinansiärerna omkring
världsarvsarbetet tillskrivs för att träffa en hållbar och långsiktig överenskommelse
för att säkerställa ett fortsatt arbete med världsarvsfrågorna.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturförvaltningen att upprätta skrivelse till samtliga medfinansiärer
i avsikt att säkerställa ett hållbart och långsiktigt fortsatt arbete med världsarvsfrågor i
Karlskrona
______________
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§3
Inför budgetarbetet 2011- information
Kulturförvaltningens ekonom redogör för att arbetet inför internbudget 2011 redan
har initierats i enlighet med de nya ekonomiska styrprinciperna.
Man vet att 2011 års ram kommer att minska med 100 000 kronor. Dessutom
förväntas ökade kostnader och minskade intäkter uppgå till omkring 300 000 kronor.
Alltså en minskad budget på 400 000 kronor.
Informationen tas till dagens protokoll
_____________
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Kommunstyrelsen
Akten

7

KN 2010.8.061

§4
Taxor kulturlokaler
Tf kulturchefen redogör för förslaget till nya taxor för kulturlokaler.
Senaste taxejusteringen var 2007.
De föreslagna nya taxorna ligger, liksom tidigare, i det undre kostnadsskiktet i
jämförelse med övriga liknande lokaler i kommunen. Det är viktigt att kunna erbjuda
så många som möjligt tillfälle att hyra prisvärda lokaler.
Taxan för kommunens skolprojekt som sker i skolans regi i undervisningssyfte, ex
musikal och teaterprojekt ska, enligt förslag i kulturnämnden april 2009, läggas på samma
nivå som för ideella föreningar.
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att justera hyrorna för kulturlokaler i enlighet med kulturförvaltningens förslag
_____________

26 januari 2010

§5
Beslut om ideell kulturförening, Sibbamåla
hembygdsförenings revysektion
Sibbamåla hembygdsförenings revysektion har i skrivelse till kulturnämnden den 12
december 2009 ansökt om status som ideell kulturförening.
Tom Ohlsson (M) informerar om att revysektionen är helt fristående från Sibbamåla
hembygdsförening med egna stadgar, styrelse, ekonomi och revision.
Birgitta Möller (S) föreslår att Sibbamåla hembygdsförenings revysektion beviljas
status som ideell kulturförening men att de uppmanas att se över namnet för att
tydliggöra att den inte sorterar under hembygdsföreningen.
Kulturnämndens beslutar
att bevilja Sibbamåla hembygdsförenings revysektion status som ideell
kulturförening med en uppmaning att se över namnet för att det tydligt ska framgå att
det är en egen förening.
__________
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§6
Delegeringsärenden


Detaljplan för del av Torstäva 13:25
Torsnäs, Karlskrona kommun
KN 2009.144.214



Detaljplan för del av Hästkvarnen 7,
Trossö, Karlskrona kommun
KN.2009.145.214



Detaljplan för del av Västra Nättraby 10.3
Karlskrona kommun
KN.2009.146.214
____________

Delegat
Annika Eklund

Annika Eklund

Annika Eklund

9

26 januari 2010

§7
Anmälningsärenden


KF 091125 § 220 Svar på medborgarförslag om lördagsöppet
på biblioteket i Rödeby.



KF 091125 § 223 Budgetuppföljning per den 30 september
2009 för kommunens samlade verksamheter



KS 091201 § 315 Genomförandet av tjänstedirektivet



ÄF 091124 § 121 Samverkan äldreförvaltningen och
kulturförvaltningen

__________
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§8
Informationsärenden
Öppna Sinnet
Ordföranden och tf kulturchefen redogör för hur man har resonerat inför fördelningen
av Öppna Sinnet- medel för år 2010.
Man har tagit hänsyn till den geografiska spridningen, stad/landsbygd, ung/gammal,
olika kulturgenrer. Det har också satsats på en sommarteater.
Fördelningen kommer att offentliggöras på en presskonferens den 1 februari 2010
Wämöparkens 100-årsjubileum
Tf kulturchefen redogör för att programmet jubileumsdagen i stort sett är klart. Det
har tagits fram en logotype som ska finnas på alla trycksaker i samband med jubileet.
Den 4 februari kommer det att hållas en presskonferens i Wämöparken då
programmet blir offentligt. Medverkar gör Centrumförenigen, tekniska förvaltningen
och kulturnämnden.
Kulturpris 2009
Tf kulturchefen informerar om att 2009 års kulturpris kommer att delas ut i samband
med kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari.
Region Blekinges kulturutvärdering
Tf kulturchefen informerar om att en del av kulturnämndens ledamöter kommer att bli
intervjuade i samband med Region Blekinges utredning med syfte att utvärdera
kulturlivet i länet.
Det blir en bred undersökning av kulturinstitutionernas verksamhet och hur
människor upplever kulturlivet i Blekinge.
__________
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§9
Övriga frågor
Lars Karlsson (C) ställer frågan hur man löser Kulturskolans problem med elever som har
undervisning både i Skeppsgossekasernen och på Thörnströmska gymnasiet.
Tf kulturchefen meddelar att det tillsvidare löses med att Kulturskolans personal, med bil,
kör de elever som behöver förflytta sig mellan de båda skolorna.
Tf kulturchefen informerar om att Kulturskolan har Öppet Hus i sina nya lokaler i
kv Psilander den 30 januari kl 12.00-16.00.
Kvällen innan invigs en tillfällig ljusinstallation på gården.
Kulturnämnden diskuterar påverkansmöjligheter och delaktighet i samband med
nybyggnation och förändringar.
Marcel Abedini, Birgitta Möller (S), Anders Persson (S), Lars Karlsson (C) och Jan- Eric
Jansson (S) yttrar sig
Som exempel nämns det nya konstverk som kommer att finnas på Fisktorget och som tagits
fram i samband med byggandet av Scandic Hotel. Tf kulturchefen informerar om att tekniska
förvaltningen tillsammans med Scandic och fastighetsförvaltaren kontaktat en konstnär för
uppförande av ett monumentalverk.
Hon informerar vidare om att förvaltningen kommer att yttra sig över kommunens
översiktsplan.
Kulturnämnden menar att den konstnärliga utsmyckningen utomhus på kommunens mark är
en fråga för kulturnämnden.
Tf kulturchefen får i uppdrag att bevaka utformningen av det nya kvarteret Skeppsbron som
är nästa stora byggprojekt i Karlskrona.
__________

24 februari 2010
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24 februari 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
onsdagen den 24 februari 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Ulf Lundh (C)
§§ 11-19
Marcel Abedini
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande
ersättare

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

Övriga närvarande
Ersättare
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Åke Stridh (S)
Göran Eliasson (S)

§ 10

§§ 14-20

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Hanna Olausson, personalspecialist

Sekreterare

Lisbeth Johansson

24 februari 2010

Justering

Protokollsjusterare

Ulf Hansson (V)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Onsdagen den 3 mars 2010.

Justerade paragrafer

§§ 10-21

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 3 mars 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§ 10
Välkomnande av ny kulturchef
Ordföranden hälsar Annika Eklund välkommen som ny kulturchef och uttrycker sin
glädje över att rekryteringsprocessen nu är över och kulturnämnd- och förvaltning nu
kan arbeta mer långsiktigt.
Kulturchefen tackar och önskar ett fortsatt gott samarbete med kulturnämnden.
___________

24 februari 2010

5

§ 11
Information om biblioteksverksamheten 2009
Bitr. bibliotekschefen informerar om biblioteksverksamhetens ”populärutgåva” av
verksamhetsberättelsen för 2009.
Kulturnämndens ledamöter får var sitt exemplar av det mycket fina materialet.
Bitr. bibliotekschefen uppmärksammar ledamöterna på att det smugit sig in ett par fel i
uppgifterna på sidan 3, nämligen: i tredje rutan gäller siffran avseende skönlitteratur hela
biblioteket och siffran för facklitteratur endast stadsbiblioteket.
I webbversionen är detta ändrat till att gälla hela biblioteket. Nu är lydelsen:
"Vi lånar ut:
Skönlitteratur (vuxna) låndes ut 89 374 gånger och fackböcker (vuxna) 98 147.
Till det kommer 1 505 utlån av kurser, där majoriteten är språkkurser."

Ordföranden tackar för informationen vilken läggs till handlingarna

24 februari 2010

Kommunstyrelsen
Akten

6

KN. 2010.20.041

§ 12
Bokslut 2009, ekonomi och personal
Kulturförvaltningens controller redogör för förvaltningens finansiella bokslut.
Det ekonomiska utfallet blir minus 384 000 kronor. Det negativa resultatet kan förklaras,
och en stor del härrör sig från beslut som kulturnämnden inte kunnat styra över, till
exempel framtagande av biblioteksplan, färdigställande av Besökscentrum för
världsarvet, transportkostnader, telekostnader
Budget
Nämnd

Utfall

Avvikelse

434

447

-12

Kulturenheten

12 044

12 085

-41

Bibliotek

20 371

20 442

-71

Kulturskola

9 004

9 124

-120

Kulturlokaler

3 976

3 975

1

Administration och gemensamt

3 874

4 092

-219

Världsarv

500

642

-142

Reserv

550

343

207

18

5

13

Summa

50 771

51 155

-384

Kommunbidrag

50 771

50 771

0

0

-384

-384

Räntenetto

SUMMA

Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för årsredovisningen avseende personal
för 2009. Man kan notera att antalet anställda har minskat med 5 personer, att
sysselsättningsgraderna har ökat något, att sjukdagarna i intervallet upp till 90 dagar har
ökat. Frisknärvaron har dock också ökat i kulturförvaltningen.

24 februari 2010
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Forts § 12
Ordföranden uttrycker besvikelse över det ekonomiska utfallet för 2009.
Diskussion förs om anledningen till det negativa budgetresultatet, där vikten av täta
uppföljningar av enheternas egna budgetar understryks . Det är viktigt att identifiera
avvikelser från det förväntade resultatet på ett så tidigt stadium som möjligt för att kunna
anpassa verksamheten till budgetramarna. Det är viktigt att inte sätta igång projekt
förrän man vet att de är finansierade.
Det måste även finnas ett visst utrymme att stötta upp kulturevenemang som aktualiseras
under pågående budgetperiod.
Ulf Lundh (C), Lars Karlsson (C), Göran Eliasson (S), Tom Olsson (M), Marcel Abdini
yttrar sig.

Kulturförvaltningen beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet
1. att godkänna årsbokslut för år 2009
2. att begära att få föra över de outnyttjade investeringsmedel om 108 000 kronor
avseende projekt nytt Stadsbibliotek, till år 2010
3. att begära befrielse från att 2009 års underskott ska föras över till 2010, eftersom
detta till största delen beror på orsaker som legat utanför kulturnämndens kontroll, och
som nämnden ålagts utföra utanför ordinarie verksamhet
__________
Kulturnämnden påpekar vikten av att höja budgetmoralen i förvaltningen och att aktivt
arbeta med fortlöpande, täta budgetuppföljningar under kommande år.
Marcel Abedini deltar inte i kulturnämndens yttrande. Han menar att det är politiska
beslut om minskade anslag och bibehållen verksamhet som är anledning till
budgetunderskottet, snarare än dålig budgetmoral.

24 februari 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

8

KN.2010.22.043

§ 12
Investeringsbudget 2010-2012
Kulturnämnden har tillförts en investeringsram på 400 tkr för de tre åren 2010 – 2012.
Denna ram är förhållandevis liten sett till den ganska investeringsintensiva verksamhet
som nämnden bedriver. För att underlätta planeringen så har därför förvaltningens
ledningsgrupp kommit överens om att föreslå kulturnämnden att anta en treårsbudget för
investeringarna. Detta för att möjliggöra en framförhållning vad gäller investeringarna
och att man ett enskilt år kan satsa på en viss verksamhet och ett annat år på en annan.
Förslag till fördelning av investeringsutrymmet framgår nedan:
Verksamhet
Konserthus/Sparresal

Budget 2010

Plan
2011

Plan
2012

75 000

75 000

75 000

100 000

75 000

85 000

88 000

90 000

85 000

Bibliotek

137 000

160 000

155 000

Summa

400 000

400 000

400 000

Allmän
kultur/konsthall
Kulturskola

Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan av arbetsutskottet
att

godkänna fördelning av investeringsutrymmet för åren 2010- 2012

______________

24 februari 2010

Akten

9

KN.2010.23.003

§ 13
Delegationsordning, kulturnämnden

Kulturchefen redogör för de smärre justeringar som gjorts i delegationsordningen för
kulturnämnden.
Dokumentet har ändrats i de delar som varit inkorrekta. Dokumentet har inte
uppdaterats i takt med att beslut som tagits i kommunen som har påverkat
delegationsordningen.
Ändringar har gjorts i 1:14 Planärenden, 2:1 Anställning vik kulturchef, 3:8
Anskaffning av varor och tjänster,
Kulturnämnden beslutar, efter tillstyrkan av arbetsutskottet,
1. att godkänna ändringarna i dokument ”Delegationsförordning”.
2. att inför nästa mandatperiod se över delegering av beviljande av bidrag och
planärenden avseende, för bland annat världsarvet, känsliga områden

_____________

24 februari 2010

Kommunstyrelsen
Akten

10

KN 2010.24.042

§ 14
Intern kontrollplan 2009, kulturnämnden
Enligt beslut av kommunfullmäktige 2009-05-28 § 103 ska varje nämnd i februari fatta
beslut om en intern kontrollplan. Resultatet av kontrollen redovisas från nämndsnivå i
årsbokslutet.
Intern kontroll definieras som en process utformad för att kunna nå tre mål:
 ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
 efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Kulturförvaltningen föreslår att den interna kontrollen 2010 fokuserar på arkivering,
inventarieförteckning/konst och delegeringsordning för kulturnämnden:
Kontroll-

Frekvens

moment
Arkivering

1 gång/år

Kontroll-

Rapport-

ansvarig

tid

Registrator

15 februari

Rapport till

Förvaltningschef/
Kommunarkiv

Inventariefört
eckning/

1 gång/ år

Kultur-

1 december

Förvaltningschef

1 december

Förvaltningschef

sekreterare

Konst
Delegationsordning

1 gång/år

Ekonom

Kulturnämnden beslutar, efter tillstyrkan av arbetsutskottet,
1. att anta kulturförvaltningens förslag till intern kontroll 2010

_____________

24 februari 2010

Kommunstyrelsen
Akten

KN.2010.28.106

§ 15
Rapport skrivelse till världsarvsarbetets huvudmän i syfte
att säkerställa ett fortsatt världsarvssamarbete
På kulturnämndens sammanträde den 26 januari 2010 uppdrogs åt
kulturförvaltningen att upprätta en skrivelse till generaldirektörerna för
Fortifikationsverket och Statens Fastighetsverk samt till Landshövdingen i Blekinge
län. Syftet med skrivelsen skulle vara att träffa en långsiktig överenskommelse för
att trygga ett fortsatt arbete med världsarvsfrågorna.
En skrivelse har upprättats enligt beslutet.

Kulturnämndens beslutar
1. att skrivelsens syfte ska vara att föreslå att ett avtal om världsarvsarbetet
upprättas, vilket ska vara undertecknat senast den 30 juni 2010
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att utforma en skrivelse till Fortifikationsverket,
Statens Fastighetsverk och Länsstyrelsen i Blekinge län med följande förslag
 att samarbetet fortsätter även under 2011-2013.
 att samarbetet formaliseras genom avtal
 att samfinansiering fastslås genom avtal.
 att avtalet undertecknas senast den 30 juni 2010
__________
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Kommunfullmäktige
Akten

12

KN.2009.162.875

§ 16
Svar på medborgarförslag från Roland Hansson angående inrättandet av ett
fabriks- och industrimuseum
Till kommunledningsförvaltningen inkom ett medborgarförslag från Roland Hansson,
Karlskrona, om att inrätta ett fabriks- och industrimuseum.
Förslagsställaren menar att Karlskronas civila historia under 1800 och 1900-talen i stort
saknar dokumentation. Den marina/ militära historien är väl dokumenterad men
industrialismens historia finns inte bevarad i samma utsträckning.
Förslaget är därför att inrätta ett industri- och arbetarmuseum som skulle visa de
verksamheter som en gång fanns: Hattfabriken, Kakelfabriken, Porslinsfabriken,
Galvaniseringsfabriken med flera.
Delar av denna verksamhet skulle innefatta arkiv över facklig verksamhet och liknande.
En satsning av denna karaktär kräver en rejäl förstudie och upparbetande av ett stort
nätverk med olika intressenter.
Att väcka engagemang och skapa möjlighet till finansiering av en långsiktig och
högkvalitativ satsning inom detta ämnesområde kräver stora insatser, inte minst
ekonomiskt, vilket det inte finns utrymme för i dag.
Men att uppmana de redan befintliga aktörerna till gemensamma satsningar för att
belysa dessa frågor, som ett speciellt längre eller kortare projekt, är möjligt redan i
dagsläget
Kulturnämnden beslutar, efter tillstyrkan av arbetsutskottet

1. att avslå medborgarförslaget om att inrätta ett industri- och hantverksmuseum
2. att eftersom det är en bra idé, uppmana förslagsställaren att genom befintlig
museiverksamheter verka för att förslaget förverkligas

24 februari 2010

§ 17
Delegeringsärenden


Detaljplan för del av Skantze 7
Trossö, Karlskrona kommun
KN 2010.9.214

____________

Delegat
Annika Eklund
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§ 18
Anmälningsärenden


KF 100128 § 8 Budgetuppföljning per den 30 november 2009



KF 100128 § Investering i arbetsmiljöärenden vid
Stadsbiblioteket

__________
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§ 19
Informationsärenden
Biblioteksfilial Kungsmarken, nulägesrapport
Ordföranden redogör för ärendet. Arbetet stannade av i samband med det kärva
ekonomiska läget som Karlskrona kommun hamnade i under hösten 2009.
Investeringsförmågan hos kommunen måste bli bättre innan man kan återuppta
arbetet med att skapa en ny filial. Först 2011 är det troligt att kunna aktualisera
ärendet igen. Det är viktigt att arbetsgruppen konkretiserar frågan om lokal i ett
första skede.
Det är inte längre lika låst i fråga om att lämna lokalerna i Kungsmarken utan att det
kvarstår restvärden att betala.
Kulturförvaltningen har fått uppdraget att, inför budgetarbetet 2011, beräkna
hyreskostnader för eventuella andra lokaler
Rekrytering bibliotekschef
Kulturchefen informerar om att rekrytering av en ny bibliotekschef har börjat.
Förfarandet är detsamma som när Kulturskolans chef tillsattes.
En ny bibliotekschef beräknas kunna anställas hösten 2010

__________
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24 februari 2010
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§ 20
Övriga frågor
Jan- Eric Jansson (S) ställer frågan om det har blivit omkastningar i ordningen efter
vilken auskultanter kallas in till arbetsutskottets sammanträden.
Sekreteraren meddelar att då det kommer nya ledamöter och erättare i nämnden
prioriteras dessa framför dem som tidigare har varit med.
Hon kommer att skicka ut en uppdaterad lista över datum för deltagande på
arbetsutskottet.
__________

20 april 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 20 april 2010

§ 22

Information, budget

§ 23

Konsekvenser av uppföljning bokslut 2009

§ 24

Anslag till nytt datasystem för webb-tjänst, bibliotek

§ 25

Yttrande över motion från Kristdemokraterna i Karlskrona om en permanent
vänortsplats

§ 26

Jämförelsetal kulturnämnden (3KHV)

§ 27

Årsredovisning för K Strängs minnesfond 2009

§ 28

Delegeringsärenden

§ 29

Anmälningsärenden

§ 30

Information

§ 31

Övrigt

1

20 april 2010

Plats och tid

Kulturskolan, Östra Köpmangatan 10 vån 5, Karlskrona, tisdagen den
20 april 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)

Marcel Abedini (-)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Richard Jomshof (SD)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande
Ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2

Lars Karlsson (C)

Tom Olsson (M)
Jan- Eric Jansson (S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Eva Wernersson, bitr bibliotekschef
Inger Persson, bibliotekschef

Sekreterare

Lisbeth Johansson

20 april 2010

Justering

Protokollsjusterare

Marcel Abedini (-)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen den 27 april 2010.

Justerade paragrafer

§§ 22-31

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Marcel Abedini

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 29 april 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

20 april 2010

§ 22
Information, budget
Enligt gällande regler ska budgetuppföljning göras februari, april, augusti och
oktober. För att ändå ha en uppfattning om kulturnämndens ekonomi så har en
förenklad uppföljning gjorts även efter mars månad
Kulturförvaltningens ekonom redogör för det aktuella budgetläget inom
kulturnämndens verksamhetsområde.
Prognosen uppvisar inte några avvikelser från det förväntade utan verksamheten
beräknas kunna bedrivas inom givna ramar. Marginalerna är dock mycket små
eftersom ramen minskats med 385 000 kronor för att täcka 2009 års underskott.
Uppdraget är därför liksom alltid att all verksamhet måste anpassas till givna
budgetramar.
Ordföranden tackar för informationen vilken läggs till handlingarna
___________

4

20 april 2010

5

§ 23
Täckning av föregående års budgetunderskott
Enligt kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige ska 2009 års underskott för
kulturnämnden föras över till innevarande budgetår. Det innebär, om
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag, att 2010 års budgetram
minskas med 385 000 kr.
På grund av vakanta tjänster i organisationen kan en stor del av denna minskning av
budgetramen klaras utan ytterligare besparingsåtgärder. Av 2009 års underskott
återstår därmed 44 000 kr att täcka. Denna summa föreslås fördelas mellan
förvaltningens verksamheter som ett generellt sparbeting.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att föregående års ekonomiska underskott täcks till en del av vakanser i
verksamheterna och därutöver som ett generellt sparbeting på förvaltningens
verksamheter

20 april 2010

Kommunstyrelsen
Akten

6

KN. 2010.20.041

§ 24
Anslag till nytt datasystem för webbtjänst, bibliotek
Bibliotekets nuvarande system som ger tillgång till bibliotekssystemet via webb
(OPAC) utvecklas inte längre och fungerar inte vad gäller dagens krav på
tillgänglighet. Nuvarande system kommer att stängas ner under år 2011.
Karlskrona kommun behöver en ny och modern webb där hela det digitala biblioteket
finns tillgängligt och servicen kan utvecklas gentemot medborgarna
Det kommer att göras en gemensam upphandling av bibliotekswebb inom
Länsbibliotek Sydost.
Den initiala investeringskostnaden uppgår till cirka 300 000 kr. Denna summa kan
inte inrymmas inom kulturnämndens ordinarie investeringsram. Förutom
kapitalkostnader kommer även bytet av webblösning att innebära ökade årliga
driftskostnader. Uppskattningen av ökade driftskostnader kan dock inte beräknas i
förväg
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 12 april 2010 § 26
föreslagit kulturnämnden besluta
att hos kommunstyrelsen begära utökad investeringsram för år 2011 med 300 000 kr
för finansiering av ny webbtjänst för biblioteksverksamheten
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Birgitta Möller (S), Lars Karlsson (C), Tom
Olsson (M), Göran Eliasson (S), Åke Stridh (S) yttrar sig.
Kulturnämnden beslutar
1. att bifalla arbetsutskottets förslag
2. att uppdra åt kulturförvaltningen att ta fram en uppskattning av
verksamhetsförbättringar och eventuella ökade kostnader. Detta bilägges äskandet.
___________

20 april 2010

Kommunfullmäktige
Akten

7

KN.2010.29.105

§ 25
Yttrande över motion från Kristdemokraterna i Karlskrona om en permanent
vänortsplats
Kristdemokraterna i Karlskrona har i en motion föreslagit att det bör finnas en plats i
Karlskrona som ger en samlad bild över kommunens vänorter. Man anger Hoglands
Park som lämplig lokalisering av en vänortsplats.
Kulturförvaltningen delar uppfattningen att en permanent vänortsplats bör skapas.
Eftersom omdaning och förnyelse för närvarande pågår av Hoglands Park anser
kulturförvaltningen att den del av Kungsbron som ligger där Alamedan avslutas mot
Stumholmskanalen skulle vara ett bättre alternativ. Platsen är vacker och den riktar
sig ut mot havet. Kungsbron används idag som landningsplats för kryssningsresenärer
vid de tillfällen som kryssningsfartygen ankras på redden.
Platsen skulle kunna förses med en tavla över kommunens samtliga vänorter, samt
göras representativ i övrigt. Vägvisaren vid den södra delen av Kungsbron bör kunna
flyttas till vänortsplatsen och kompletteras med riktning och avstånd till kommunens
samtliga vänorter.
Yttrandet är framtaget i samråd med tekniska förvaltningen.
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den 12 april 2010 § 27
föreslagit kulturnämnden besluta
att remittera ärendet till Karlskronas vänortskommitté för yttrande senast den 7 maj
2010
Kulturnämnden beslutar
att bifalla arbetsutskottets förslag
__________

20 april 2010

Akten

8

KN.2010.23.003

§ 26
Jämförelsetal kulturnämnden (3KHV)
Kulturchefen redogör för det arbete som har påbörjats med att ta fram jämförelser och
mätmetoder för kulturnämndens verksamhet.
Jämförelse har gjorts med Växjö kommun. De har inte några mätpunkter som inte mäts i
Karlskrona redan. Det som mäts är företrädesvis kvantitet. Det finns få exempel där
kvaliteten mäts.
Kulturförvaltningen har för avsikt att göra mätningar av besökares upplevda kvalitet
under en del av sommararrangemangen.
Ordföranden tackar för informationen vilken lägges till handlingarna
_____________

20 april 2010

Kommunledningsförvaltningen
Akten

9

KN.2010.64.046

§ 27
Årsredovisning för K Strängs minnesfond
K Strängs minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade donationsfonder.
Stiftelsens ändamål är att genom insamling hedra den bortgångne musikläraren Kenneth
Strängs minne och, ur dess årligen behållna avkastningsmedel, varje år dela ut stipendium
till en eller flera musikelever vid Kulturskolan i Karlskrona.
Årsredovisningen omfattar förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och
bokslutskommentarer.
Under året har 30 000 kronor utbetalats i enlighet med stiftelsens bestämmelser.
Kulturnämnden diskuterar ärendet.
Birgitta Möller (S) yrkar återremiss med hänvisning till att det inte framgår i
årsberättelsen vem/vika som har erhållit stipendier.

Kulturnämnden beslutar
att bifalla Birgitta Möllers yrkande om återremiss

20 april 2010

10

§ 28
Delegeringsärenden

1
2
3
4

5
6
7

Beslut fattade av arbetsutskottet
Nya taxor kulturlokaler
KN.2010.8.061
Budgetuppföljning per den 28 februari 2010
KN.2010.40.042
Nytt vägnamn i Holmsjö, Lindkullevägen
KN.2010.27.246
Byte av vägnamn på Tjurkö, Stenvägen
KN.2009.149.246
Beslut fattade av tjänstemän
Yttrande över detaljplan för del av Målaren 10, Mariedal, Karlskrona kommun
KN.2010.34.214
Yttrande över detaljplan för del av Karlskrona 6:24,Stadsträdgården, Karlskrona kommun
KN.2010.35.214
Yttrande över detaljplan för del av Östra Nättraby 2:18, Nättraby, Karlskrona kommun
KN.2010.51.214
_____________

20 april 2010

1.

§ 29
Anmälningsärenden
KS 100309 § 53. Begäran om utökad tidsram till april
2010 med anledning av resovisning från styrgrupp för nytt
Stadsbibliotek. KN.2010.62.880

2.

KS 100309 § 66. Taxor kulturlokaler. KN.2010.8.061

3.

KS 100309 § 36. Utredning angående lokaler som ska
hanteras av evenemangssamordnaren. KN.2010.63.140

4.

KS 100112 § 6. Finansiering av världsarvsarbetet 2010.
KN.2009.142.867

5.

Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp
100316
__________
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20 april 2010
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§ 30
Information
Slutrapport från styrgruppen för nytt Stadsbibliotek
Ordföranden tillsammans med bibliotekschefen informerar om att en slutrapport från
styrgruppen för nytt Stadsbibliotek har lämnats till kommunstyrelsen.
De redogör för arbetet i styrgruppen som har präglats av gott samarbetsklimat,”högt i
tak” och koncensus genom hela processen.
Man redogör för hur styrgruppen har tänkt sig ett bibliotek som säger ”Välkommen
till Karlskrona” och att skapa ett attraktivt bibliotek som ska verka som en plats som
sammanför olika grupper av människor.
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken(LUPP)
Kulturchefen informerar om att det har, genom enkätundersökningar bland
gymnasieungdomar, genomförts en uppföljning av ungdomspolitiken i Karlskrona.
Redovisning av undersökningen delas ut.
Arbetsvärdering
Kulturchefen informerar om den arbetsvärdering som pågår i Karlskrona kommun. I
kulturförvaltningen har arbetet slutförts. Den syftar till att få en rättvis värdering av
olika yrken som t ex kan ligga till grund för lönesättning. En ytterligare målsättning
har varit att minska antalet befattningsbeteckningar i kommunen.
Festival Spezial
Billy Peltonen (S) har anmält intresse att närvara vid Festival Spezial den 23 april
2010. Kulturnämnden bifaller Billys begäran.
Tjänst utvecklingschef, bibliotek
Kulturchefen informerar om tankarna omkring att det inte ska vara två chefer på
biblioteken. I stället planeras att inrätta en tjänst som utvecklingschef med
huvudinriktning mot bibliotek.
Förändringen är ännu inte förhandlad. Mer information kommer att lämnas efter
förhandling.

20 april 2010

13

§ 31
Övrigt
Billy Peltonen (S)ställer frågan om huruvida kulturförvaltningen har rapporterat om
vidtagna åtgärder inom ramen för handikappolitiska programmet.
Kulturchefen informerar om att den som tidigare var tillgänglighetsansvarig har gått i
pension, men att arbete med att utse en efterträdare pågår. I avvaktan på att en ny utses
så har kulturchefen gjort en sammanställning av vidtagna åtgärder under 2009 och
lämnat till handikappsekreteraren.
Marcel Abedini (-) ställer frågan om hur kompetensutveckling hanteras i
kulturförvaltningen. Kulturchefen meddelar att de medel som finns för ändamålet är
knutna proportionerligt till respektive verksamhet. Där fördelas pengarna utifrån behov.
Birgitta Möller (S) begär en rapport om vilka åtgärder som har gjorts för att förbättra
tillgängligheten inom kulturnämndens verksamhetsområde.
En rapport om vidtagna åtgärder kommer att föredras i kulturnämnden.
Ordföranden uttrycker på kulturnämndens vägnar ett varmt tack till Inger Persson,
avgående bibliotekschef, för hennes långa och värdefulla gärning inom
kulturförvaltningen.
Inger Persson tackar kulturnämnden för uppvaktning i samband med hennes
pensionsavgång.

____________

25 maj 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 25 maj 2010

§ 32

Presentation av ny personalspecialist

§ 33

Delårsbokslut med personaluppföljning per den 30 april 2010

§ 34

Diskussion inför budget 2011

§ 35

Delegeringsärenden

§ 36

Anmälningsärenden

§ 37

Information

§ 38

Övrigt

1

25 maj 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 25 maj 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)

Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande
Ersättare

Övriga närvarande
Ersättare

2

Tom Olsson (M)
Lars Karlsson (C)

Jan- Eric Jansson (S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Eva-Britt Norrman, personalspecialist

Övriga

René Carlsson, Centrumföreningen, § 38, 14.00-14.30

Sekreterare

Lisbeth Johansson

25 maj 2010

Justering

Protokollsjusterare

Anders Persson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Måndagen den 31 maj 2010.

Justerade paragrafer

§§ 32-38

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Anders Persson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 31 maj 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

25 maj 2010

4

§ 32
Presentation av ny personalspecialist
Ordföranden hälsar kulturförvaltningens nya personalspecialist, Eva-Britt
Norrman, välkommen till kulturnämnden
Eva-Britt presenterar sig kort. Hon har lång erfarenhet av personaladministration i
Karlskrona kommun och ser fram emot att lära känna verksamhet och personal inom
kulturnämndens område.
__________

25 maj 2010

Kommunstyrelsen
Akten

5

KN.2010.40.042

§ 33
Delårsbokslut med personaluppföljning per den 30 april 2010
Kulturförvaltningens ekonom redogör för delårsbokslut per den 30 april 2010
Nettoanslag
Kulturnämndens nettoanslag för 2010 uppgår till 50,2 Mkr, före avräkning av 2009
års underskott.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2010-04-30 uppgår till 16,4 Mkr. Detta ska
jämföras med en periodiserad budget på 16,5 Mkr. Alltså +0,1 Mkr jämfört med
periodbudget per den sista april. I det ekonomiska utfallet ingår, enligt nu gällande
anvisningar, inte ankomstregistrerade poster, dessa uppgår till 0,1 Mkr.
Budget

Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensamt
Världsarv
Reserv
Räntenetto
Summa

-468
-4 384
-20 716
-9 091
-4 044
-10 684
-500
-505
148
-50 244

Periodbudget

-151
-1 212
-7 220
-3 237
-1 348
-3 067
-319
0
49
-16 505

Utfall

-115
-1 368
-7 151
-3 060
-1 234
-3 259
-288
-30
55
-16 450

Avvikelse

+36
-156
+69
+177
+114
-192
+32
-30
5
+55

Prognos
Prognostiserat utfall per 2010-12-31 innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas
kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas.

25 maj 2010

6

§ 33 forts
Delårsbokslut med personaluppföljning per den 30 april 2010
Projekt ”Nytt stadsbibliotek”
Projektgruppen för nytt stadsbibliotek har slutredovisat sitt uppdrag
för kommunstyrelsen, inga ytterligare kostnader beräknas därför
tillkomma i detta projekt. Kostnaderna för projektet understigit
tilldelade medel med cirka en miljon kronor. De nedlagda kostnaderna
redovisas tillsvidare som pågående projekt i balansräkningen.
Personalnyckeltal 1:a tertialet 2010
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för personalnyckeltalen det första
tertialet 2010.
Antalet tidsbegränsade anställningar minskar och den genomsnittliga
sysselsättningsgraden ökar.
Förvaltningens sjuktal är glädjande nog lågt vid en jämförelse med Karlskrona
Kommun som helhet.
Förvaltningens frisknärvaro i procent ligger också högt.
Överlag visar uppföljningen ett mycket bra resultat för kulturförvaltningen.
Ordföranden föreslår, eftersom marginalerna i innevarande budget är väldigt små och
osäkra, att kulturförvaltningen ges i uppdrag att lämna förslag till ytterligare
besparingsförslag som kan ge effekt redan i 2010 års budget
Kulturnämnden beslutar
att godkänna delårsbokslutet med budgetuppföljning och personaluppföljning per
den 30 april 2010 och överlämna denna till kommunstyrelsen
Kulturnämnden beslutar för egen del
att uppdra åt kulturförvaltningen att göra en översyn av verksamheten i syfte att ta
fram ytterligare förslag till besparingsåtgärder, för ökad beredskap mot ett
minusresultat i 2010 års budget. Förslagen till besparingar ska innefatta
konsekvensanalyser för berörda verksamheter.
______________

25 maj 2010

§ 34
Diskussion inför budget 2011
Kulturförvaltningens ekonom redogör för de ekonomiska förutsättningarna inför
2011. Utifrån de förutsättningar som är kända i dagsläget går kulturnämnden mot
ett underskott på ca 700 000 kronor.
Kulturförvaltningen uppmanar de politiska grupperna att nogsamt gå igenom och
diskutera vilka åtgärder man ser som är möjliga. Kulturförvaltningen förespråkar
en politisk inriktning för att arbeta fram förslag inför beslut om internbudget i
november 2010.
Birgitta Möller (S) föreslår att nämnden träffas för att diskutera budget mer
koncentrerat.
Kulturnämndens beslutar
att på kulturnämndens sammanträde i augusti läggs tyngdpunkten på
budgetarbetet
__________

7

25 maj 2010

8

§ 35
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän


Yttrande över detaljplan för del av Frändatorp 25:14, Sturkö, Karlskrona
kommun. KN.2010.55.214



Yttrande över detaljplan för del av Stumholmen 2:22 m.fl. Marinmuseum,
Karlskrona kommun. KN.2010.43.214

__________

25 maj 2010

9

§ 36
Anmälningsärenden







KF 100422 § 60 Svar på medborgarförslag om inrättandet av ett fabriks- och
industrimuseum
KF 100422 § 63 Resultatreglering bokslut 2009 samt överföring av kvarvarande
investeringsmedel
KF 100325 § 32 Förslag till politiskt jämställdhetsprogram 2010-2011
KF 100325 § 35 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 februari 2010-05-25
KS 100406 § 90 Angående stöd till långfilmsproduktionen ”Försvunnen”
Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp 100412

__________.

25 maj 2010

10

§ 37
Information
Världsarvet
Kulturchefen informerar om att budgetläget för världsarvet börjar se ljusare ut.
Statens fastighetsverk, Länsstyrelsen i Blekinge och Fortifikationsverket har meddelat
att man kommer att samverka och bidra till arbetet med världsarvet.
Besökscentrum för världsarvet öppnar den 6 juni. En hemsida kommer att presenteras.
Världsarvsporten kommer att finnas med på Sail 2010
Ny tjänst i kulturförvaltningen, utvecklingsledare
Kulturchefen informerar om inrättandet av ny tjänst i kulturförvaltningen, en
utvecklingsledare. Hon kommer att hålla kulturnämnden informerad om tillsättandet.
___________

25 maj 2010

11

§ 38
Övrigt
Wämöparkens 100- årsjubileum
René Carlsson, VD Karlskrona Centrumförening, redogör för jubileumsprogrammet i
Wämöparken 2010. Det kommer att vara mycket aktiviteter i parken hela sommaren.
Programmet delas ut till kulturnämndens ledamöter.
Ordföranden tackar René för föredragningen.
Ordföranden tackar kulturchefen och kulturnämndens arbetsgrupp för Wämöparkens
100- årsjubileum för väl genomfört förberedelsearbete.
Kulturchefen påminner om den ansvarsfördelning för arbetsmiljö som finns.
Delegeringsordning delas ut till ledamöterna.
Kulturchefen informerar om ett allvarligt olycksfallstillbud på Stadsbiblioteket. En
stor bit av putsen i taket i ett utrymme ramlade ner. Lyckligtvis skedde tillbudet på
helgen så lokalen var tom. Skadan är inspekterad och åtgärdad av
fastighetsavdelningen. Kopia på bild av skadan sänds till kommunstyrelsen och till
styrgruppen för nytt Stadsbibliotek.
Birgitta Möller (S) ställer frågan om kulturnämnden har varit inblandad i arbetet med
skulpturen utanför Scandic Hotel.
Kulturchefen informerar om att kulturnämnden inte har varit inblandad vilket annars
är brukligt vid så stora projekt som detta.
Kulturnämnden anser att kulturförvaltningen bör vara delaktig i denna typen av
projekt. En tanke är att ansvaret för detta kan ligga på utvecklingsledaren som nu
rekryteras.
Ordföranden informerar om att Karlskrona, som enda svenska stad förutom
Stockholm, kommer att få besök av ett fartyg som ska högtidlighålla 200- årsdagen
av Frédéric Chopins födelse med en 2- dagars Chopinfestival.
Kulturnämnden kommer att inbjudas till en mingelkväll den 28 juni .
__________

22 juni 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 22 juni 2010

§ 39

Lägesrapport ekonomi

§ 40

Yttrande över motion angående skapandet av demokratiska oaser i biblioteken

§ 41

Yttrande över motion angående skapandet av en permanent vänortsplats

§ 42

Kulturnämndens mål, uppföljning

§ 43

Delegeringsärenden

§ 44

Anmälningsärenden

§ 45

Information

§ 46

Övrigt

1

22 juni 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 22 juni 2010 klockan 13.30 – 15.30

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)

Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande
Ersättare

Tom Olsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan-Eric Jansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Lena Johansson, världsarvssamordnare
Lenny Mostberg, kulturförvaltningen

Sekreterare

2

Lisbeth Johansson

§ 46 14.30-15.00
§ 46 14.30-15.00

22 juni 2010

Justering

Protokollsjusterare

Jimmy Petersson (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Torsdagen den 1 juli 2010.

Justerade paragrafer

§§ 39-46

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Jimmy Petersson

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 juli 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

22 juni 2010
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§ 39
Ekonomisk lägesrapport maj 2010
Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde i april att den minskning av ramen för år
2010 som kulturnämnden fått på grund av att man fått ta med sig föregående års
underskott huvudsakligen skulle täckas av vakanser i verksamheten.
Kulturförvaltningen kan, efter förnyade beräkningar, konstatera att denna strategi
fortfarande håller. Vakanserna, som uppstår under rekryteringsförfarandet av
utvecklingsledare respektive kulturskolechef, uppstår först från och med juni månad och
ett antal månader framöver. Några ytterligare besparingar för att täcka denna
ramminskning är därför inte nödvändiga.
I 2010 års internbudget avsattes en reserv på 505 000 kr, vilket motsvarar drygt en
procent av budgetomslutningen. Dessvärre var en stor del av denna redan i
internbudgeten intecknad för åtaganden som kulturnämnden beslutat om. Prognosen är att
50 000 kronor återstår vilket av kulturförvaltningen betraktas som för lite. Förvaltningen
föreslår därför ett antal åtgärder för att skapa en utökad buffert i verksamheten.
Förslag på åtgärder för utökning av nämndens reserv
Kulturförvaltningen föreslår följande åtgärder för att utöka förvaltningens buffert för
oförutsedda händelser:
1) Restriktivitet vid intecknande av tjänstutrymme, i syfte att del av nuvarande överskott
på personalkostnaderna ska bestå vid årets slut, beräknas ge ett tillskott på 50 000 kr.
2) Kulturnämnden har ställt in ett sammanträde under våren, och efter samråd med
ordföranden föreslås att ett av höstens sammanträden ställs in, dessa båda inställda
sammanträden ger ett tillskott på 50 000 kr.
3) Tjänsten som utvecklingsledare beräknas kunna besättas först från och med 1 oktober,
vilket ger en inbesparing på 50 000 kr.
4) Besparingar inom administrativa och övriga driftskostnader beräknas vara möjligt med
50 000 kr totalt för förvaltningen.
Dessa fyra åtgärder medför att reserven kan utökas med 200 000 kr och uppgår då till
705 000 kr, varav 445 000 kr är intecknade till åtagande som kulturnämnden tagit på sig

22 juni 2010
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§ 39 forts
Ekonomisk lägesrapport maj 2010
Kulturnämnden beslutar efter tillstyrkan från arbetsutskottet
1. att godkänna lägesrapport maj 2010
2. att fastställa förslag till åtgärder för utökning av nämndens reserv
3. att uppmana alla verksamhetsansvariga att därutöver vidta de åtgärder som krävs för att
verksamheterna kan bedrivas inom givna ramar
__________

Kommunstyrelsen
Akten

22 juni 2010
6
KN.2007.119.880

§ 40
Yttrande över motion från Sverigedemokraterna i Karlskrona angående
skapandet av demokratiska oaser i biblioteken
Sverigedemokraterna i Karlskrona har lämnat en motion om att skapa plats i
biblioteken för exponering av material från de partier som är representerade i
kommunfullmäktige.
Kulturförvaltningens mening är att biblioteken ska vara en offentlig, neutral
samlingsplats. Man ska där kunna söka all information man vill, däremot inte
behöva ta del av material man inte har efterfrågat.
Dessutom finns inte utrymmes- och personalresurser i nuvarande bibliotek för att
skapa den sorts arrangemang som motionären föreslår.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden
att avslå motionen
Lars Karlsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag
Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta
att avslå motionen
____________

22 juni 2010
Kommunstyrelsen
Akten

7

KN.2010.29.105

§ 41
Yttrande över motion om skapandet av en permanent vänortsplats i Karlskona
Kristdemokraterna i Karlskrona har lämnat en motion om att skapa en permanent
vänortsplats i Karlskrona. Ärendet behandlades på kulturnämndens sammanträde den
20 april 2010 där ärendet återremitterades för att inhämta synpunkter från Karlskrona
vänortskommitté.
Karlskrona vänortskommitté har meddelat att man ser positivt på att det skapas en
permanent vänortsplats i Karlskrona. I övrigt har de inga synpunkter utöver
kulturförvaltningens förslag.
Kulturnämnden diskuterar förslaget.

Kulturnämnden beslutar, att föreslå kommunfullmäktige besluta
1. att bifalla motionen
2. att vänortsplatsen förläggs till Alamedans förlängning mot Stumholmskanalen
__________

22 juni 2010
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§ 42
Kulturnämndens mål, uppföljning
Kulturnämndens mål har uppdaterats avseende delar av verksamhetsmålen som har
blivit inaktuella.
Viss text tas bort, annan ersätts med ny text.
Man kan konstatera att de mål som sattes 2005 har i stort sett blivit uppnådda.
Uppdateringen påverkar inte kulturnämndens övergripande mål.
Kulturnämndens arbetsutskottet har föreslagit komplettering avseende uppnådda mål.
Sista stycket i måldokumentet får följande lydelse:
Kulturnämnden har sedan 2005 uppnått följande mål:
 Arbetet med ett nytt stadsbibliotek har påbörjats
 UKM har fått en permanent organisation
 En biblioteksplan är antagen
 Karlskrona Konsthall/Salongen har tillkommit med en centralt placerad
utställningslokal och en scen för mindre produktioner
 Ett besökscentrum för Världsarvet har, i samarbete med stadsförsamlingen,
öppnats i Trefaldighetskyrkan
 Världsarvet presenteras på ett eget område på Sailet, Världsarvsporten
 Arbetet med världsarvet Örlogsstaden Carlskrona har fått en permanent
organisation med en heltidstjänst som världsarvskoordinator
 Bidragspotten Öppna Sinnet, med fortsatt fokus på sommarmånaderna, håller
kulturutbudet i Karlskrona på en hög nivå. 500 000 kronor fördelas mellan
olika projekt.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna uppdateringen av kulturnämndens mål
__________

22 juni 2010
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§ 43
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Detaljplan för del av Karlskrona 6:24, Stadsträdgården, Karlskrona kommun.
KN.2010.35.214
 Ändring av detaljplan för Smörblomman 2, Kungsmarken, Karlskrona kommun. KN.
2010.78.214
_____________

22 juni 2010

§ 44
Anmälningsärenden
 KF 100527 § 72 Policy för arbetsinriktad rehabilitering
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 100517
___________

10

22 juni 2010

§ 45
Information
Rekrytering av kulturskolechef och utvecklingsledare.
Kulturchefen redogör för hur långt man har kommit i rekryteringsprocessen av
kulturskolechef och utvecklingsledare.
Det är nu 2 personer kvar till varje tjänst. Kandidaterna ska på djupintervju och
personlighetstest. Det ska tas referenser på tre nivåer.
Man kommer att provanställa i 6 månader
Sedvanliga MBL-förhandlingar kommer att ske innan tillsättandet av tjänsterna.
Ordföranden tackar för informationen
_________

11

22 juni 2010
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§46
Övrigt
Billy Peltonen (S) ställer fråga om det är aktuellt att ta fram ett kulturmiljöprogram för
Karlskrona kommun
Kulturchefen meddelar att först ska översiktsplanen antas. Inom ramen för den
kommer sedan olika program att tas fram. Detta arbete ligger till största delen utanför
kulturnämndens ansvar.
Marcel Abedini (-) uppmanar kulturnämnden att verka för återinrättandet av ett
stadsmiljöråd.
Birgitta Möller (S) ställer sig bakom förslaget.
Tom Olsson (M) ställer fråga om hur Karlskona kommun använt medel för
”Skapande skola”
Kulturchefen meddelar att pengarna förvaltas av barn- och
ungdomsförvaltningen. Man har sökt och fått medel till lågstadieelever och har utbildat
så kallade SOL-lärare. Detta har slagit väl ut och även högstadiet kommer att kunna söka
pengar.
Tom Olsson (M) understryker nyttan med projektet. Han föreslår att det sker en
återkoppling av projektet till kulturnämnden.
Ansvarig på barn- och ungdomsförvaltningen bjuds in till kulturnämnden under hösten
för att redogöra för ”Skapande skola”
Sommararrangemang
Lenny Mostberg informerar om mat-, musik- och kulturfesten Viva! Karlskrona 2010 den
30-31 juli. Underrubriken i år blir Magi.
Viva! har i år utökats med en gatu-scen på Borgmästeregatan. Det kommer att presenteras
en nyskriven Viva-hymn. Utbudet är stort med olika matkulturer, sång och musik, gatuföreställningar etcetera. Det kommer att ges klassiska konserter såväl som barn- och
familjeunderhållning. Det finns alla förutsättningar för att det ska bli en riktigt lyckad
stadsfest.
Lena Johansson informerar om Världsarvsporten på Sail 2010 den 12-14 augusti.
Världsarvsporten kommer att vara placerad på Kungsbron. Evenemanget genomförs i
samarbete med Blekinge Museum, Marinmuseum, Statens Fastighetsverk,
Varvshistoriska föreningen i Karlskrona, Litorina folkhögskola, Carlskrona veteranbåtar,
med flera.
Programmet består bland mycket annat av historisk allsång, medeltida schlagermusik,
historiska tablåer, repslagning, gratis barksegling.
Ordföranden tackar för informationen

22 juni 2010
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§ 46 Övrigt
Fortsättning
Ordföranden tackar Annika Eklund för gott utfört arbete första halvåret som kulturchef.
Han tackar Anders Svensson som har hållit ekonomin i ordning samt Lisbeth Johansson.
Ordföranden tackar kulturnämndens ledamöter för gott samarbete och önskar samtliga en
trevlig sommar.
Vice ordföranden önskar ordföranden en trevlig sommar
Ordföranden tackar all personal i kulturförvaltningen för väl utfört arbete under våren och
önskar alla en riktigt revlig sommar.
__________

24 augusti 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 24 augusti 2010

§ 47

Presentation ny chef på Kulturskolan

§ 48

Diskussion inför budget 2011

§ 49

Delegering till arbetsutskottet av beslut om delårsbokslut

§ 50

Yttrande över motion angående valborgsmässobål.

§ 51

Yttrande över medborgarförslag angående kulturhus/bibliotek på Pottholmen

§ 52

Yttrande över skrivelse från områdes-BRÅ Mellanstaden

§ 53

Delegeringsärenden

§ 54

Anmälningsärenden

§ 55

Övrigt

1

24 augusti 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 24 augusti 2010 klockan 13.30 – 15.00

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini (-)
Jimmy Petersson (S)
Eva Magnewall (S)

Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)
Övriga närvarande
Ersättare

Tjänstemän

Sekreterare

2

Tom Olsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan-Eric Jansson (S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Eva Wernersson, tf. kulturchef
Lisbeth Johansson

§ 47

13.30-13.55

§ 47

13.30-13.45

24 augusti 2010

Justering

Protokollsjusterare

Eva Magnewall (S)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen den 31 augusti 2010.

Justerade paragrafer

§§ 47-55

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..
Eva Magnewall

Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 1 september 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson

3

24 augusti 2010

4

§ 47
Presentation av ny chef för Kulturskolan
Kulturskolans nye chef, Peter O Ekberg, presenterar sig. Han känner sig mycket
välkommen till sin nya arbetsplats. Peter har en bred bakgrund i musikbranschen. Han har
arbetat med en rad stora artister, både som musiker och producent. Han har arbetat som
producent, med produktionsutveckling och som projektledare på Sveriges Television.
Senast kommer han från ett arbete som rektor på en yrkeshögskola med inriktning mot tvproduktion och regi.
Hans ambition är att utveckla Kulturskolan till att bli en levande skola som syns och hörs i
många sammanhang i kommunen.
Kulturnämnden hälsar Peter mycket välkommen i organisationen.

__________

24 augusti 2010

§ 48
Diskussion inför budget 2011
På kulturnämndens sammanträde den 22 juni 2010 beslutades att avsätta tid på
augustinämnden för att diskutera internbudget 2011. Avsikten med diskussionen
ska vara att skapa en viljeinriktning inför beslut om 2011 års internbudget.
Kulturchefen och ordföranden redogör för hur förutsättningarna ser ut inför 2011.
Kulturnämnden diskuterar olika delar i internbudgeten.
Kulturnämnden enas om en vilja att:
 Inte inteckna reserven
 Det är av vikt att skjuta till medel till världsarvsarbetet
 Avsätta fasta bidrag till återkommande evenemang
Ordföranden avslutar diskussionen
____________

5

24 augusti 2010
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Kommunstyrelsen

§ 49
Beslut om delegering av beslut om delårsbokslut
Kulturnämnden har för avsikt att i besparingssyfte ställa in nämndens sammanträde i
september.
Eftersom delårsbokslutet per den siste augusti ska behandlas i september så föreslår
kulturförvaltningen att kulturnämnden ger arbetsutskottet delegation på att fatta beslut
om godkännande av detta i nämndens ställe. Detta under förutsättning att inte den
prognos som redovisas i bokslutet kräver beslut om ytterligare åtgärder för budget i
balans.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
att delegera till kulturnämndens arbetsutskott att fatta beslut om godkännande av
augusti månads delårsbokslut, under förutsättning att prognosen inte kräver beslut om
ytterligare åtgärder för budget i balans.
__________

24 augusti 2010

Kommunfullmäktige

7

KN.2010.93.808

§ 50
Yttrande över motion angående anordnande av valborgsmässobål
I motion från Sverigedemokraterna i Karlskrona till kommunfullmäktige föreslås att
valborgsmässobål på Saltö ska arrangeras av kommunen då Saltö-Ekholmens trädgårds
och intresseförening– ej längre har resurser och möjlighet att göra detta.
De valborgsmässobål som anordnas runt om i kommunen görs utan undantag av idéella
krafter i form av villaföreningar eller liknande. Det finns ingen möjlighet för
kommunen att välja ut ett område och där ansvara för detta firande utan det måste
bygga på ideella krafters engagemang även i fortsättningen.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå motionen
_________

24 augusti 2010

Kommunfullmäktige

8

KN.2010.94.869

§ 51
Yttrande över medborgarförslag angående kulturhus/bibliotek på Pottholmen
I medborgarförslag ställd till kommunfullmäktige föreslår framställaren att, när
räddningstjänsten flyttar sin verksamhet till Oscarsvärn ska dessa lokaler tas i anspråk
för kulturell verksamhet.
I enlighet med den nyss framtagna översiktsplanen prioriteras utvecklingen av
Pottholmsområdet och uppförandet av ett nytt bibliotek är planerat där.
Efter tillstyrkan av kulturnämndens arbetsutskott beslutar kulturnämnden att
föreslå kommunfullmäktige
att avslå medborgarförslaget
__________

24 augusti 2010

Kommunledningsförvaltningen

9

KN.2010.81.106

§ 52
Yttrande över skrivelse från områdes-Brå i Mellanstaden
I skrivelse ställd till kommunstyrelsen föreslås tillsättande av tjänster för att förhindra
utanförskap hos de boende och främja en positiv utveckling och integration.
En av tjänsterna föreslås vara en kulturpedagog som ska finnas på ett medborgarkontor
i Mellanstaden.
De kulturpedagoger som finns inom kulturförvaltningens verksamheter idag arbetar mer
traditionellt med att undervisa barn inom kulturområdet.
Kulturförvaltningen har idag mycket gott samarbete vad gäller kultur – och
kulturpedagogiksverksamhet för barn och unga.
Kulturnämnd/förvaltning kommer naturligtvis fortsatt medverka med den kompetens
som finns inom kulturområdet närhelst det efterfrågas och på det sätt det är möjligt
inom de ramar som finns.
Kulturnämnden beslutar
att skrivelse till områdes BRÅ i Mellanstaden kompletteras med kulturnämndens
tankar omkring en ny biblioteksfilial i Kungsmarken/Lyckebyområdet
__________

24 augusti 2010
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§ 53
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Uppdaterad attestlista 2010
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn i Fur, Sofiebergsvägen
 Nya väg/trakt/bynamn i Ramdala
 Alternativa platser till namnen AK Fernströms väg och FH Wolffs väg på Tjurkö
_____________

24 augusti 2010
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§ 54
Anmälningsärenden
 KF 100623 § 101 Förslag till budgetramar och övergripande mål för åren 20112013
 KF 100623 § 91 Avsägelse av kommunala uppdrag
 KF 100623 § 97 Revisionsberättelse år 2009 och beslut om ansvarsfrihet för
kommunstyrelsen, övriga nämnder och enskilda förtroendevalda i dessa organ
 KF 100623 § 98 Årsredovisning år 2009 för Karlskrona kommun
 KF 100623 § 100 Komplettering av ärende avseende uppföljning per den 28
februari 2010; ytterligare sommarjobb år 2010 till gymnasieungdomar
 KF 100527 § 77 Nya taxor kulturlokaler
 KF 100527 § 76 Näringspolitiskt program 2010
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp den 14 juni 2010
___________

24 augusti 2010
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§ 55
Övrigt
Kulturchefen informerar om att slutförhandling pågår gällande tillsättning av bibliotekschef
och tjänst som utvecklingsledare
Ordföranden tackar från informationen
__________

19 oktober 2010

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 19 oktober 2010

§ 56

Presentation av ny bibliotekschef
Information om Futurumprojektet

§ 57

Ekonomisk lägesrapport

§ 58

Kostnader i samband med Kulturskolans flytt

§ 59

Ansökan om status som ideell kulturförening, Svenska kyrkans unga.

§ 60

Ansökan om status som ideell kulturförening, Aktiva Seniorer

§ 61

Ansökan om status som ideell kulturförening, Aliento- kraft genom kultur

§ 62

Yttrande över SCB:s medborgarundersökning

§ 63

Kvalitetsgarantier i kulturförvaltningen

§ 64

Delegeringsärenden

§ 65

Anmälningsärenden

§ 66

Informationsärenden

§ 67

Övrigt

1

19 oktober 2010

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 19 oktober 2010 klockan 13.30 – 15.00

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Marcel Abedini (-)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande Ersättare

Jan-Eric Jansson (S)

Övriga närvarande
Ersättare

2

Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Peter O Ekberg, kulturskolechef
Eva Wernersson, bibliotekschef
Lena Johansson, världsarvskoordinator

Sekreterare

Lisbeth Johansson

19 oktober 2010

Justering

Protokollsjusterare

Sophia Ahlin (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen 26 oktober 2010.

Justerade paragrafer

§§ 56- 67

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Sophia Ahlin
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 27 oktober 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§ 56
Presentation av ny bibliotekschef
Den nya bibliotekschefen, Eva Wernersson, presenterar sig. Hon har haft tjänsten som
biträdande bibliotekschef under de senaste 4 åren. Hon känner ödmjukhet inför förtroendet
att leda och utveckla biblioteken i Karlskrona kommun. Hon ser fram emot en stimulerande
tid då mycket kommer att hända. Hon ser fram emot ett fortsatt arbete med nytt
Stadsbibliotek och en utveckling och synliggörande av biblioteksverksamheten.
Eva, tillsammans med övrig bibliotekspersonal, är inblandad i 2 stora projekt.
Ett EU-projekt, Kombib.eu, som handlar om kommunikation och marknadsföring och IT
och digitala tjänster.
Projektet görs i samarbete med Region Kalmar, Länsbibliotek Sydost och alla kommuner i
Kronoberg, Kalmar och Blekinge län
Det andra projektet, Futurum, handlar kommunikation och marknadsföring och pågår i 2 år.
Målet med projektet är
 att genom delaktighet av alla medarbetare skapa underlag för en enad bild av
biblioteken i sydost och
 att genom dialogseminarier samla in information som bildar underlag för
utveckling av kärnvärden, löften och framtida kampanjer.
Ulf Lundh (C) uttrycker sin glädje over att arbetet med att stärka biblioteket som
varumärke har kommit igång. Han understryker även vikten av att det skapas en logotype
för biblioteket.
Kulturnämnden hälsar Eva mycket välkommen som bibliotekschef och önskar henne lycka
till i det fortsatta arbetet.

__________
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§ 57
Ekonomisk lägesrapport
Kulturförvaltningens ansvarige ekonom lämnar en ekonomisk lägesrapport
Enligt gällande styrprinciper för ekonomi- och verksamhetsstyrning i Karlskrona
kommun ska nämnderna lämna ekonomiska rapporter till kommunstyrelsen fyra gånger
per år, nämligen i februari, april, augusti och oktober. Inget hindrar dock att respektive
nämnd för egen del följer upp ekonomi oftare, för att kunna vidta åtgärder om så krävs
för att hålla budget.
De olika verksamheternas ekonomiska utfall avviker inte på något ställe från det
förväntade, de prognoser som gjordes i delårsbokslutet verkar så här långt hålla.
Med hänsyn till ovanstående antas fortsatt att nämndens verksamhet kan bedrivas inom
givna ramar.
Ordföranden tackar för informationen.
____________

19 oktober 2010

Kommunstyrelsen
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KN.2009.120.019

§ 58
Kostnader Kulturskolans flytt
Kulturchefen och kulturförvaltningens ekonom redogör för ärendet.
Genomförandegruppen beslutade under förra året att kulturskolan skulle flytta från sina
lokaler i Skeppsgossekasernen till andra lokaler i kvarteret Psilander. Flytten har skett i
två etapper med början vid jultiden förra året och avslutades inför höstterminsstarten
2010, då bildverksamheten flyttade in. Kulturnämnden tillskrev kommunstyrelsen och
begärde kompensation för kommande kostnader för flytten av kulturskolan i september
2009 (KN § 64/2009). Nu är flytten avklarad och kostnaderna för denna kan därför
summeras. Av nedanstående tabell framgår de huvudsakliga kostnadsposterna:
Kostnadsslag
Extra personal i samband med flytten (packning mm)
Köpta tjänster (professionell flytt, hantverkare)
Informationsmaterial, skyltning av lokaler invigning
Möbler och lokalanpassningar
Övriga utgifter
Beställda, ännu ej fakturerade, möbler mm
Total kostnad

Belopp:
116 800
245 100
64 000
239 200
23 400
50 000
738 500

Det kan konstateras att flyttkostnaderna blev högre än vad som tidigare beräknats.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kulturnämnden
1

att godkänna kostnadsredovisningen för kulturskolans flytt till nya lokaler

2

att begära kompensation från kommunstyrelsen för uppkomna engångskostnader med
anledning av Kulturskolans flytt till nya lokaler med ett belopp om 358 500 kr för
innevarande år

3

att hemställa hos kommunstyrelsen om en utökad budgetram för år 2010 med 35 000
kr samt för år 2011 och följande med 75 000 kr som kompensation för intäktsbortfall i
samband med kulturskolans flytt
__________
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Akten
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KN.2010.124.805

§ 59
Ansökan om status som ideell kulturförening, Svenska Kyrkans Unga
Till kulturförvaltningen inkom den 17 september 2010 en ansökan om status som ideell
kulturförening från Svenska kyrkans unga.
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Kulturnämnden är enig om att Svenska Kyrkans
Unga inte kan betraktas som en renodlad kulturförening och därför inte kan erhålla
status som sådan
Kulturnämnden beslutar
att avslå ansökan
_________

19 oktober 2010

Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona
Akten
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KN.2010.117.805

§ 60
Ansökan om status som ideell kulturförening, Föreningen Aktiva Seniorer i
Karlskrona
Till kulturförvaltningen inkom den 1 september 2010 en ansökan om status som ideell
kulturförening från Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona.
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Kulturnämnden är enig om att Föreningen Aktiva
Seniorer i Karlskrona inte kan betraktas som en renodlad kulturförening och därför inte
kan erhålla status som sådan.
Kulturnämnden beslutar
att avslå ansökan
__________

19 oktober 2010

Aliento-kraft genom kultur

KN.2010.129.805

§ 61
Ansökan om status som ideell kulturförening, Aliento- kraft genom kultur
Till kulturförvaltningen inkom den 5 oktober 2010 en ansökan om status som ideell
kulturförening från Aliento- kraft genom kultur.
Kulturnämnden diskuterar ärendet. Kulturnämnden anser att ansökan behöver
kompletteras med mer detaljerad verksamhetsbeskrivning innan beslut fattas.
Kulturnämnden beslutar
att återremittera ansökan
__________
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KN.2010.122.106

§ 62
Yttrande över remiss kring resultat av SCB:s Medborgarundersökning
Till kommunens nämnder och styrelser har rubricerat ärende skickats ut för yttrande
med uppdrag att redovisa vilka åtgärder som ska vidtas med anledning av
medborgarundersökningens resultat Undersökningen har riktat sig till personer i åldern
18-84 år och genomförts som en postenkät mellan den 11 mars och 10 maj. Av de
tillfrågade 1000 har 52 % svarat. Undersökningen har genomförts av SCB i 90
kommuner. Undersökningen består av 3 delar
Resultaten redovisas med ett index mellan 0-100, ju högre värde, ju högre betyg.
Medborgarnas syn på kommunen som en plats att bo och leva på blev i år 65, det är en
höjning sedan förra mätningen.
Medborgarnas syn på kommunens verksamheter blev i år 54, en höjning sedan förra
mätningen. En faktor som bidragit till den allmänna höjningen är uppfattningen om att
området kultur blivit bättre.
Medborgarnas syn på inflytande i kommunen blev i år 37, snitt i landet 40.
Gällande det undersökta området Fritid-Kultur kan ett statistiskt säkerställd högre
betygsindex konstateras sedan förra undersökningen gjordes 2008. Dock är
svarsfrekvensen gällande frågor om kultur något lägre än svarsfrekvensen gällande
övriga områden.
Karlskrona ligger nu i paritet med betygsindex för samtliga undersökta kommuner
gällande frågan ”tillgång till kulturaktiviteter” såsom utställningar, kulturarrangemang
och dylikt.
Biblioteksverksamheten Index har höjts sedan förra mätningen.
I enstaka kommentarer poängteras dock att det är önskvärt med ett större, bättre
bibliotek samt med en större konsthall.
Yttrande
Av undersökningsresultatet att döma så uppfattas kulturnämndens verksamhet över lag
mer och mer positivt, och bör ytterligare utvecklas och stärkas.
Det bör med kraft arbetas för ett nytt stadsbibliotek för att svara upp mot invånarnas
förväntningar.
Kulturnämnden beslutar
att till kommunstyrelsen avge ovanstående yttrande över Medborgarundersökningen
2010 kopplad till nämndens verksamhetsområde.
_____________

19 oktober 2010
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Akten
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KN.2010.132.860

§ 63
Kvalitetsgarantier i kulturförvaltningen
Kulturchefen redogör för att samtliga förvaltningar i Karlskrona kommun har fått i uppdrag
att ta fram kvalitetsförklaringar som ska finnas tillgängliga på kommunens hemsida.
Kulturförvaltningen har tagit fram ett dokument som beskriver vad förvaltningen kan
erbjuda medborgarna.
Dokumentet bör arbetas igenom ordentligt år 2011 och den nya kulturnämnden bör då
fastställa densamma.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna kulturförvaltningens kvalitetsförklaring

___________

19 oktober 2010

§ 64
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Uppdaterad attestlista 2010
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Delårsbokslut per den 31 augusti 2010
 Nya vägnamn på Sturkö. Ölhallavägen och Mobackavägen
 Nytt vägnamn på Tjurkö, Solviksvägen
__________
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§ 65
Anmälningsärenden



KF 100826 § 114 Delårsrapport per den 30 april 2010. KN.118.042
KF 100826 § 115 Gallrings och bevarandeplan för lednings-och stödprocesser
i Karlskrona kommuns samlade verksamhet. KN. 2010.120.004

__________

19 oktober 2010
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§ 65
Informationsärenden
Köer till Kulturskolan
Chefen för Kulturskolan redogör för problematiken med köerna till Kulturskolan.
Anledning till att köerna växer är flera. Kulturskolans popularitet växer på grund av hög
kvalitet på undervisningen. Detta för med sig fler ansökningar och att fler stannar i
skolan längre tid. Samtidigt med att verksamheten har vuxit har antalet anställda blivit
färre.
År 2000 hade Kulturskolan 1100 elever på skolan och 400 elever i kö. År 2010 är det
1300 elever och 600 i kö.
600 elever i kö är oacceptabelt och ligger högre än andra Kulturskolor i landet. Chefen
för Kulturskolan ställer frågan om hur vi ska se på Kulturskolan och prioriteringar inom
kulturområdet.
Chefen för Kulturskolan redogör för en lösning på kort sikt för att korta den extremt
långa kön till gitarrundervisning.
Ett avtal håller på att slutas mellan Kulturskolan och Musik i Blekinge. Kulturskolan
ska samarbeta med Musik i Blekinge angående undervisningen för ett antal elever under
ett år. Intagning sker via Kulturskolan och från deras kö. Kvaliteten, omfattningen och
avgift på undervisningen för dessa elever ska vara samma som på Kulturskolan. Det
understryks att detta är en kortsiktig lösning och att en mer hållbar lösning måste
komma till stånd.
Kulturnämnden stödjer chefen för Kulturskolan i uppfattningen att skolan är oerhört
viktig och bör vara en prioriterad del i nämndens verksamhetsområde.
Kulturnämnden beslutar
att uppdra åt kulturchefen och chefen för Kulturskolan att utreda orsaker och ge förslag
på lösningar med köproblematiken på Kulturskolan. I utredningen ska även belysas hur
man kan utveckla Kulturskolan och vilka samarbetspartners som kan finnas.
EU-projekt Art-line
Kulturchefen informerar om att Karlskrona kommun är delaktig i ett stort EU-projekt
som handlar om konstutbyte mellan länderna runt Östersjön.
Projektet ger Karlskrona 750 000 kronor för att arbeta med konst.
Karlskronas del kommer att vara tillsammans med Kaliningrad och handla om militär
arkitektur. Arbetet kommer i stor utsträckning att ske digitalt.
Ordföranden tackar för informationen
__________

19 oktober 2010
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§ 66
Övrigt
Tackbrev
Bibliotekets Vänner, genom brev från Els-Marie Furuvall, tackar för uppvaktningen i
samband med deras 50-årsfirande.
Brevet läggs till handlingarna

Invigning av Sparresalen
Ordföranden informerar från återinvigningen av Sparresalen, Marinens Musikkårs nya
lokaler.
Det var en mycket trevlig tillställning. Sparresalen är nu utrustad med bra ljud och
ändamålsenliga utrymmen.
2 nya konstverk invigdes. En keramisk vägg av Karin Meijer och en presentationsvägg
med foton av musikerna i Marinens Musikkår.
Peter Jablonski gjorde ett bejublat framträdande
Världsarvsambassadörer
Världsarvskoordinatorn redogör för tankarna om att utnämna ambassadörer för
världsarvet. Kulturnämnden anser det vara en bra idé och uppmanar till att fortsätta
arbetet. Det är viktigt att det utformas kriterier för vem som kan komma ifråga för
utnämning.
Världsarvskoordinatorn informerar om att hemsidan för världsarvet nu är klar och finns
på Internet.
Ordföranden tackar för informationen.
__________
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Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde den 7 december 2010

§ 68

Ekonomisk lägesrapport

§ 69

Personaluppföljning

§ 70

Redovisning av delegeringsärenden

§ 71

Redovisning av anmälningsärenden

§ 72

Informationsärenden

§ 73

Övrigt

7 december 2010 2

Plats och tid

Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek, Amiralitetstorget 27, Karlskrona,
tisdagen den 7 december kl. 11.00- 12.25

Beslutande

Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Nicole Carlbäck (FP)
Ulf Lundh (C)
Jimmy Petersson (S)
Anders Persson (S)
Eva Magnevall (S)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande Ersättare

Tom Olsson (M)

Övriga närvarande
Ersättare

Anna Månsson (M)
Lars Karlsson (C)
Jan- Eric Jansson S)
Åke Stridh (S)
Billy Peltonen (S)
Göran Eliasson (S)

§§ 68-71 kl. 11.00-11.55

Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, ekonom
Eva-Britt Norrman, personalspecialist

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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Justering

Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
Tisdagen 14 december 2010

Justerade paragrafer

§§ 68-73

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….

Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….

Jan Lennartsson
Protokollsjusterare

……………………………………..

Ulf Lundh
Tillkännagivande av protokolljusteringen har den 15 december 2010
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten

……………………………………………….
Lisbeth Johansson
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§ 68
Ekonomisk lägesrapport.
Kulturförvaltningens ansvarige ekonom redogör för det ekonomiska läget. Han har
identifierat både positiva och negativa avvikelser från det förväntade utfallet.
Prognosen är att resultatet för 2010 hamnar mycket nära 0.
Ordföranden föreslår att det inför den nya 4 -årsperioden görs en noggrann analys av de
minusposter som finns i kulturnämndens interna budget, bla avseende intäktskraven på
Kulturskolan och Salongen.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna den ekonomiska rapporten
2. att inför nästa 4-årsperiod uppdra åt kulturförvaltningen att göra en noggrann analys av
verksamheterna som uppvisar ett minusresultat.
__________
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§ 69
Personaluppföljning per den 30 september 2010
Kulturförvaltningens personalspecialist redogör för mätperiodens nyckeltal.
Antalet tidsbegränsade anställningar minskar och den genomsnittliga
sysselsättningsgraden ökar.
Förvaltningens sjuktal är glädjande nog lågt vid en jämförelse med Karlskrona Kommun
som helhet. Dock har de stigit något sedan motsvarande period förra året. Det är inget
alarmerande, men kommer att följas upp noggrant
Förvaltningens frisknärvaro i procent ligger också högt.
Överlag visar uppföljningen ett mycket bra resultat för kulturförvaltningen.
__________
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§ 70
Redovisning av delegeringsärenden
Beslut fattade av kulturnämndens arbetsutskott
 Nytt vägnamn i Ramdala, Saltabacken. KN.2010.126.246
 Nytt vägnamn på Senoren, Ekenäsvägen. KN.2010.134.246
 Nytt vägnamn i Inglatorp, Sofiedalsvägen. KN.2010.133.246
 Byte av vägnamn i Nättraby, Skavkulla Brygga. KN 2010.127.246
 Budgetuppföljning per den 31 oktober 2010. KN2010.40.042

Beslut fattade av tjänstemän
 Uppdaterad attestlista KN.2010.95.002
 Yttrande över detaljplan för Västra Nättraby 6:94 mfl
Nättraby, Karlskrona. KN.2010.126.214
 Yttrande över ändring av byggplan för Fäjö 1:12 mfl
Karlskrona kommun KN.2010.139.214
 Yttrande över detaljplan för del av Stärkelsen 2 mfl
Lyckeby, Karlskrona kommun. KN.2010.137.214
 Yttrande över detaljplan för del av Säby 4:12(2) mfl
Trummenäs, Karlskrona kommun KN. 2010.138.214

_________

Delegat
Ansvarig ekonom
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltningschef
Förvaltnignschef
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§ 71
Redovisning av anmälningsärenden










KF 100826 § 117. Uppdatering av Policy för användning av telefon, e-post,
sociala medier och Internet i Karlskrona kommuns samlade verksamheter. KN
2010.119.005
KF 101021 § 145. Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 september 2010. KN.2010.145.004
KF 101021 § 146. Miljöbokslut för år 2009. KN.2010.042
KF 101021§ 148. Komplettering av kommunfullmäktiges beslut i samband
med behandling av delårsrapport april 2010. KN.2010.118.042
KF 101021 § 149 Delårsrapport per den 31 augusti 2010 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet. KN.2010.118.042
KF 101021 § 151 Svar på motion om valborgsmässobål. KN.2010.93.808
KF 101021 § 155 Svar på medborgarförslag om kulturhus och bibliotek på
Pottholmen. KN.2010.94.869
KS 101102 § 233 Slutredovisning av omställningsprogrammet i Karlskrona
kommun. KN. 2008.136.020
Protokoll från kulturförvaltningens samverkansgrupp

__________
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§ 72
Informationsärenden
Ordföranden informerar om arbetsutskottets beslut om kulturpristagare och
–stipendiater.
Kulturnämndens arbetsutskott har vid sammanträdet den 30 november 2010 utsett
kulturpris- och stipendiemottagare. Kulturpriset på 20 000 kronor delas mellan 2
personer. 4 personer får vardera 15 000 kronor i arbets- och utbildningsstipendium
Kulturnämnden diskuterar kulturpristagarna. S-gruppen har föreslagit en annan pristagare
och är inte eniga med arbetsutskottet i valet av kulturpristagare.
Tom Olsson (M) är inte enig med arbetsutskottet om valet av kulturpristagare.
Ulf Hansson (V) deltar inte i diskussionen.
__________
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§ 73
Övrigt
Kulturchefen redogör för bakgrunden till uppståndelsen omkring den konstutställning
som för närvarande visas på Stadsbiblioteket
Ordföranden tackar för redogörelsen
Kulturchefen föreslår att kulturnämnden i februari 2011 förlängs för att göra en
rundvandring runt alla enheterna inom kulturnämndens verksamhetsområde.
Kulturnämnden ställer sig bakom förslaget
Birgitta Möller (S) rapporterar om att Bibliotekets Vänner kommer att använda den gåva
som kulturnämnden skänkte till deras 50- årsjubileum till att hyra in elever från
Kulturskolan att framträda vid olika evenemang.
Ordföranden tackar för informationen
__________

