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28 januari 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 17 december 2013, kl. 13.30-15-30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M)
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande
Ersättare
Eva Runesson (C)
Hind Abdul Wahab (S)
Ersättare

José Espinoza (MP)
Martin Henriksson (SD)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef
Lenny Mostberg, tf. kulturskolechef
Per Gunnar Olsson, Ansvarig kulturlokaler
Lena Johansson, världsarvssamordnare
Karin Sågerås, utvecklingsledare

Fackliga
repr.

Torsten Samzelius, DIK
Katarina Möller, Vision

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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28 januari 2014

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Lundh (C)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 1-8

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 20 december 2013
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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28 januari 2014

§ 1.
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om att
 den pågående organisationsöversynen avseende politisk och
förvaltningsindelning är en av de mest spännande händelserna
under året
 en bibliotekarie som arbetat länge i förvaltningen har gått i
pension. Rekrytering av ersättare pågår
Vision informerar om
 upphandling av hjärtstartare, till Stadsbiblioteket, Konserthuset
och Konsthallen, har påbörjats.

Ordförnaden tackar för informationen
__________
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28 januari 2014

Tango Blekinge
Akten

5

KN.2014.1.805

§ 2.
Ansökan om status som ideell kulturförening, Tango Blekinge
Kulturchefen redogör för ärendet.
Föreningen Tango Blekinge ansöker om status som ideell kulturförening.
Föreningens mål är att på olika sätt sprida glädje och kunskap om
argentinsk tango. Detta sker genom kurser, workshops, konserter och
danstillställningar (milongor).
Kulturnämnden beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening
__________

28 januari 2014
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§3
Kulturförvaltningens mångfaldsplan
Kulturchefen redogör för ärendet.
Varje nämnd och styrelse ska, i enlighet med av Kommunfullmäktige
fastställd plan för social mångfald, ta fram en handlingsplan för
mångfaldsarbete.
Kulturförvaltningen har tagit fram förslag till handlingsplan för åren 20142015.
Arbetet ska utgå från ett normkritiskt perspektiv
Under 2014 kommer kulturförvaltningen att arbeta med ”Mångfald” som
ett övergripande tema i all verksamhet. På olika sätt kommer arbetet med
att synliggöra och ifrågasätta normer stimulera till en dialog kring
mångfald, och också identifiera styrkor och svagheter inom våra olika
ansvarsområden
Gemensamt för alla är att se över ett antal tjänster, processer och andra
mätbara saker, som utförs för att synliggöra möjligheterna till utveckling,
och eventuella förbättringar, utifrån ett normkritiskt perspektiv.
Kulturnämnden diskuterar förslaget till mångfaldsplan och beslutar om
smärre redaktionella ändringar.
Kulturnämnden beslutar
att efter redaktionella ändringar anta föreslagen mångfaldspan för
kulturförvaltningen 2013-2014
__________

28 januari 2014

§ 4.
Presentation av kulturförvaltningens verksamhetsplaner 2014
Kulturchefen och respektive enhetsansvarig redogör för planerad
verksamhet 2014
Information lämnas om
 Personal- årets händelser inom ramen för samverkansformerna


Biblioteken- Muminvecka, läskampanj, filialuppgradering, ny
teknik, mycket barn- och ungdomsaktiviteter



Övergripande- Nationaldagsfirande, Utveckling av Wämöparken,
Kulturvecka, BOK 14,



Världsarvet- utvecklingsprojekt, kompetensutveckling och
kvalitetssäkring, Besökscentrum,



Konsthallen- utställningar i Salongen, Langemarks balkong



Kulturlokaler- verksamhetsmål, utveckling



Kulturskolan- Utveckling, evenemang, projekt

Ordföranden tackar för informationen
__________
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28 januari 2014

§ 5.
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nya vägnamn på Trummenäs
 Nytt vägnamn i Nättraby
 Kulturförvaltningens/nämndens attestlista 2014
Redovisningen läggs till handlingarna
__________
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28 januari 2014
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§ 6.
Anmälningsärenden








KF 131120-21 § 141 Revidering av finanspolicy samt
finansiella riktlinjer Karlskrona kommun
KF 131120-21 § 143 Resepolicy för Karlskrona kommun
KF 131120-21 § 1448 Miljöbokslut 2012
KF 131120-21 § 145 Budget 2014 och planer 2015-2016 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet
KF 131212 § 159 Uppföljningsrapport per den 31 oktober
2013 för Karlskrona kommuns samlade verksamhet
KF 131212 § 158 Uppräkning av politiska förteroendemäns
arvoden m.m. för år 2014
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 121209

Ordföranden tackar för informationen.
___________

28 januari 2014
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§ 7.
Informationsärenden
Information om avtal skolbibliotek och andra uppdrag.
Kulturchefen informerar om återstående uppdrag från
Kommunfullmäktige
 att tillsammans med barn-och ungdomsnämnden, träffa
samarbetsavtal gällande skol- och filialbibliotek.
Kulturförvaltningen har lämnat förslag till barn- och
ungdomsförvaltningen som ska återkomma i ärendet.
 att utveckla biblioteksfilialerna. Förslag om lösning för
Torhamn somt försök med ”mer-öppet” bibliotek kommer att
presenteras nämnden under våren.
Lead Partner i Art Line- projektet
Kulturchefen lämnar en första kort information om att Art Lineprojektet kommer att avslutas under våren och eftersom det har
blivit ett mycket framgångsrikt projekt finns det önskemål från
deltagare att på något sätt få en fortsättning. Karlskrona kommun
har blivit tillfrågade om att gå in som Lead Partner i detta om det
blir verklighet.
Kulturnämnden kommer att hållas kontinuerligt informerad om hur
utvecklingen blir.
Ansökan om medel för världsarvsprojekt
Informationen flyttas till kulturnämndens sammanträde den 25
februari
Ordföranden tackar för informationen
__________

28 januari 2014
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§ 8.
Övrigt
Kulturchefen redogör för fördelningen av Öppna Sinnet- pengarna
samt kriterierna för bidragen.
Ordföranden tackar för uppvaktning i samband med 50- årsdagen.
Sophia Ahlin (M) tackar för uppvaktning i samband med 30årsdagen.
Utvecklingsledaren meddelar att det kommer att göras ett
studiebesök i Kävlinge kommun där man har haft ”meröppet”
bibliotek en längre tid. Det finns två platser till förfogande för
kulturnämnden. Utvecklingsledaren meddelas om vem som
kommer att följa med.
__________

25 februari 2014

1
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25 februari 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 25 februari 2014, kl. 13.30-15.30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S), vice ordförande
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M)
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Magnus Pagels (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson (SD)

Tjänstgörande José Espinoza (MP)
Ersättare
Eva Runesson (C)
Ersättare

Daniel Risberg (S)
Dan Lundqvist (S)
Maja Heller (S)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva- Britt Norrman, personalspecialist
Lena Johansson, världsarvssamordnare
Anders Söderberg, SHBF
§ 16 kl. 14.30-15.00
Carl.Axel Ottosson, UiK
§ 16 kl. 14.30-15.00

Fackliga
repr.

Torsten Samzelius, DIK
Katarina Möller, Vision

Sekreterare

Lisbeth Johansson
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25 februari 2014

Justering
Protokollsjusterare

Ulf Hansson (V)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 9-17

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ulf Hansson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 4 mars 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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25 februari 2014

§ 9.
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om att
Det finns 2 aktuella pensionsavgångar bland bibliotekarierna.
Ordföranaden tackar för informationen
__________
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25 februari 2014

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

KN.2012.132.041

§ 10
Bokslut 2013
Kulturförvaltningens controller, tillsammans med kulturchefen redogör
för förslag till kulturnämndens årsredovisning 2013.
Redovisningen är gjord enligt de mallar och direktiv som utgått från
kommunledning och som är lika för alla nämnder.
Redogörelse lämnas om
 Årets händelser. De olika enheterna har redovisat sina
respektive verksamheter
 Mål och uppdragsuppfyllelse. Redovisas vilka mål och
uppdrag som är påbörjade, fullföljda, uppnådda eller inte
uppnådda.
 Resultatuppföljning. Resultaträkning för 2013 visar ett
underskott på 12 000 kronor, alltså 0.
 Uppföljning av intern kontrollplan. Samtliga kontrollmoment är
utförda och förslag till förändringar är framtagna
 Personalbokslutet 2013
Förslaget diskuteras och förtydliganden görs av kulturchef och
controller.

Kulturnämnden beslutar efter
1. att godkänna årsredovisning för 2013
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen
__________
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25 februari 2014

Handläggare
Akten

KN.2014.14.862

§ 11
Kulturförvaltningens handlingsplan enl. ungdomspolitiska
programmet
Kulturchefen redogör för ärendet.
Planen är indelad i fokusområden som vart och ett har sin målsättning.
Områdena är
 Samverkan
 Samhällsplanering
 Demokrati och kommunikation
 Hälsa
 Framtid.
Kulturnämnden beslutar
att anta föreslagen handlingsplan enligt ungdomspolitiska programmet
__________
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25 februari 2014

Kommunfullmäktige
Akten

7

KN.2013.140.869

§ 12
Yttrande över medborgarförslag angående att högtidlighålla minnet
av John Lind
Kulturchefen redogör för ärendet.
Inskickat förslag redogör för artisten John Linds (1877 – 1940) hittills i
stort sett bortglömda plats i den Karlskronitiska historien.
Som damimitatör, dansare, sångare och underhållare rönte han stora
framgångar på den tidens tongivande arenor. Han uppträdde på Moulin
Rouge i Paris, på Broadway i New York och på Pavilionteatern i London,
för en mycket entusiastisk publik. Vid ett tillfälle 1919, uppträdde han i
Karlskrona och icke förvånande lät sig inte hemmapubliken imponeras.
För att markera och visa på att, från och med nu och framåt, Karlskrona
är en kommun där alla ska känna sig välkomna och våga vara öppen
med den man är föreslås att ett minnesmärke som symboliserar detta, i
John Linds namn, upprättas.
Förslaget kan förankras i ett större strategiskt upplägg kring kommunens
arbete med mångfald.
Vidare är det väl i fas med Karlskronas senaste satsning kring att
fokusera på dessa frågor genom att det genomförs en Pride- festival för
första gången år 2014.
Att på nästa års Pride- festival inviga ett minnesmärke över John Lind
vore därför en mycket bra målsättning.
Kulturnämnden föreslår, efter tillstyrkan från arbetsutskottet,
kommunfullmäktige
att bifalla medborgarförslaget
__________

25 februari 2014

Karlskrona Riksteaterförening
Akten

KN.2014.9.805

§ 13
Ansökan om status som ideell kulturförening, Karlskrona
Riksteaterförening
Karlakrona Riksteaterförening ansöker om status som ideell
kulturförening. Föreningen har funnits sedan 1934 och har 311
medlemmar. Verksamheten består av att anordna scenkonst i
olika genrer.
Kulturnämndens beslutar efter tillstyrkan från
arbetsutskottet
att bifalla ansökan
__________
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25 februari 2014

§ 14
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn på Sturkö
 Nytt kvartersnamn på Hästö
 Kulturföreningens samverkansgrupps protokoll 140120
Redovisningen läggs till handlingarna
__________
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25 februari 2014
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§ 15
Anmälningsärenden




KS 140108 § 11 Anvisningar för uppföljning 2014
KF 140123 § 12 Förslag till ändrad tidpunkt för fastställande
av budget/plan för år 2015-2017
Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 140120

Ordföranden tackar för informationen.
___________

25 februari 2014
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§ 16
Informationsärenden
Ansökan om medel för världsarvsprojekt
Världsarvssamordnaren, Carl-Axel Ottosson från Utveckling i
Karlskrona och Anders Söderberg från
Samhällsbyggnadsförvaltningen, informerar om projektet
”Utvecklingsplan Örlogsstaden Carlskrona”.
Projektet pågår 20131108-20140930.
Karlskrona kommun har fått medel från Länsstyrelsen för att göra
en förstudie.
Förstudiens syfte är att via dialog med intressenter skapa samsyn
hur Örlogsstaden Karlskrona skall utvecklas för att ge besökare en
optimal upplevelse. Via dialog med intressenter/aktörer kommer
en utvecklingsplan för de båda fokusområdena som faller under
Karlskrona kommuns ansvar att tas fram vilket ger en ökad
samverkan. Kommunens fokusområden:


Publikarbete och kommunikation



Bildning och delaktighet.

En utvecklingsplan för fokusområdena kommer att tas fram. I
denna kommer både handlingsplaner med tydliga resultat- och
effektmål för olika utvecklingsområden, prioriterade aktiviteter och
en marknadsstrategi ingå. Utvecklingsplanen kommer att bli ett
viktigt samverkansdokument.
Projektets målgrupper är kommunens näringsliv, invånare och
besökare i Örlogsstaden Karlskrona samt Intressenterna/aktörerna
i världsarvet.
Information lämnas om bl.a.
 Projektets aktiviteter
 Exempel på intressenter
 Kunskapsinhämtning
 Nya objekt att utveckla
 Marknadsstrategi
 Besökscentrum i framtiden
Ordföranden tackar för informationen
__________

25 februari 2014

§ 16.
Övrigt
Kulturchefen påminner om inbjudan från Region Blekinge till
workshops om Blekinges nya kulturplan den 3 april kl. 17.3020.30 i Konsthallen. Anmälan ska göras senast en vecka innan.
En bok över konstprojektet Art Line delas ut till kulturnämndens
ledamöter.
__________
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25 mars 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 25 februari 2014
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Övrigt
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25 mars 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 25 mars 2014, kl. 13.30-15.30
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande §§ 18-20,22-28
kl. 13.30-15.30
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M), ordförande § 21
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Magnus Pagels (S)
Ulf Hansson (V)

Tjänstgörande José Espinoza (MP)
Ersättare
Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S)
Martin Henriksson (SD)
Ersättare

Hind Abdul Wahab (S)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, Bibliotekschef
Lenny Mostberg, tf Kulturskolechef
Peter Skogsberg, Sunnateatern
Karina Sågerås, Utvecklingsledare

Fackliga
repr.

Torsten Samzelius, DIK

Sekreterare

Lisbeth Johansson

§ 20 kl. 13.30-14.15
§ 20 kl. 13.30-14.15
§ 21 kl.
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25 mars 2014

Justering
Protokollsjusterare
Plats och tid

Ann- Mari Sternulf (S)
Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 18-28

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….
Jan Lennartsson §§ 18-20, 22-28

Ordförande

……………………………………..
Tom Ohlsson § 21

Protokollsjusterare

……………………………………..
Ann-Mari Sternulf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den 1
april 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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25 mars 2014

§ 18.
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om
 Personalaktivitet. Tema mångfald
 Tillsättning av tjänst bibliotekarie
 Läsfrämjandevecka, vecka 14
Information om Läsfrämjandeveckan delas ut.
Ordföranaden tackar för informationen
__________
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25 mars 2014

Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Akten

5

KN.2013.138.041

§ 19
Budgetuppföljning per den 28 februari med personaluppföljning per
den 31 januari
Kulturnämndens controller redogör för budgetuppföljningen. Kulturnämndens
nettoanslag för 2014 uppgår till 51,8 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-02-28 uppgår till 8,4 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså -0,1 Mkr jämfört
med periodbudget per den siste februari. Prognostiserat utfall per 2014-12-31
innebär i nuläget att Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet
inom givna ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-02-28 uppgår till 8,4 Mkr. Detta
ska jämföras med en periodiserad budget på 8,3 Mkr. Alltså -0,1 Mkr jämfört
med periodbudget per den siste februari.

Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensamt
IT-kostnader
Världsarv
Reserv
Summa

Budget
-505
-3 932
-21 100
-10 275
-3 096
-10 525
-707
-1 027
-600
-51 767

Periodbudget
-96
-721
-3 798
-2 504
-575
-357
-118
-178
0
-8 347

Utfall
-95
-630
-3 877
-2 411
-648
-394
-126
-220
0
-8 401

Avvikelse
+1
+91
-79
+93
-73
-37
-8
-42
0
-54

Prognos
Prognostiserat utfall per 2014-02-28 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Övrigt
Uppföljningen behandlas på kulturnämndens sammanträde den 25 mars
och dess för innan på AU den 18 mars.

25 mars 2014
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Forts § 19 Budgetuppföljning per den 28 februari 2014 med
personaluppföljning per den 31 januari 2014
Investeringsbudget
Årsbudget Förbrukat
Prognos
januari –
helår
februari
Biblioteken
180 000
26 982
180 000
Kulturskolan
50 000
0
50 000
Konsthallen
20 000
0
20 000
Kulturlokaler
50 000
0
50 000
Summa
300 000
20 000
300 000
investeringsanslag
Prognosen är att hela investeringsanslaget kommer att förbrukas under året.
Kulturnämnden kommer att äska medel för utveckling av filialerna i Jämjö
och
Holmsjö i särskild ordning
Kulturnämndens personaluppföljning visar på fortsatt mycket goda nyckeltal
i jämförelse med kommunen i sin helhet.
Där det finns observandum kan man identifiera vad det beror på. Beroende
på att kulturförvaltningen är så liten får varje person stort genomslag i
statistiken.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämndens arbetsutskott
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen
Kulturförvaltningen beslutar efter förslag från arbetsutskottet
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen
__________

25 mars 2014

Kommunstyrelsen
Akten

7

KN.2014.28.862

§ 20
Information och beslut om äskande av medel för Sunnateatern
Peter Skogsberg, och Lenny Mostberg redogör för arbetet med
Sunnateatern.
Sedan 2000 har det framgångsrika projektet Sunnateatern bedrivits som ett
samverkansprojekt mellan Sunnadalskolan, Marinmuseum och
kulturförvaltningen. Detta innebär, mycket kort, att elever under ett helt läsår
arbetar med inhämtning av kunskap inom vitt skilda områden. Resultatet har
blivit kulturprocessat lärande det vill säga skolämnesteori integrerat med
kulturens uttryck och verktyg.
Det tydliga målet är produktionen av en teateruppsättning där ovanstående
delar ingår. Det blir en unik uppsättning årligen, väl förankrad i historia,
präglad av och med respekt för den förutsättning med elevunderlag, resultat
av förarbete etc. som ges.
Projektet har väckt stor positiv uppmärksamhet runt om i landet.
Samstämmigt har man imponerats över de resultat som uppnåtts. En av de
viktigaste och övergripande intentionerna har också varit att skapa en ny
dynamisk plattform för integration. Integration mellan deltagarna, elever och
vuxna, språklig integration och integration till arenor och ämnen som vidgar
perspektivet på Sverige och svenskhet.
Under det avbrott som uppstod under läsåret 2013 – 14 startades en
utredning för att komma fram till en mer hållbar struktur och ett mer
permanent upplägg som inte enbart bygger på eldsjälars engagemang.
Ett politiskt uppdrag formulerades för att komma med ett förslag på detta.
En gemensam vilja finns från samtliga inblandade att projektet ska fortsätta.
För att säkra ett mer hållbart upplägg och också identifiera och beskriva en
möjlig utveckling/ambitionshöjning lämnas nedan förslag till framtida upplägg:
Sunnateatern ska genomföras med Sunnadalskolan som bas. En styrgrupp
skapas som leder och ansvarar för Sunnateatern.
Styrgruppen ska bestå av rektor från Sunnadalskolan, pedagogisk
kompetens från Marinmuseum, regissör, producent samt grundarna av
projektet Peter Skogsberg och Lenny Mostberg. Sammankallande är
kulturchefen. Gruppen ansvarar för budget, eventuella rekryteringar och
övriga beslut kring projektet.
Sunnateatern i nuvarande form har en årlig budget på 750 000 kr. Inom
denna pott ryms, specialkompetens som regi, mask och kostym, musik,
dans, omkostnader för material, med mera. Förslag är att Kulturnämnden

25 mars 2014
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Forts § 20 Information och beslut om äskande av medel för Sunnateatern
tillförs denna pott för vidare hantering i Sunnateaterns styrgrupp. Föredömligt
är om detta regleras via en ramjustering för smidig hantering.
Summan hanteras sedan vidare administrativt utifrån de delar som projektet
årligen kommer bestå av.
Under höstterminen påbörjas arbetet med grunderna för att få underlag till en
teaterföreställning under våren. Den kompetens som krävs för detta
rekryteras i samråd via styrgruppen.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att ställa sig bakom ovanstående förslag till upplägg för Sunnateatern
2. att hos Kommunstyrelsen äska 400 000 kr för år 2014 och 750 000 kr för
år 2015 och framåt för finansiering av Sunnateatern.

Kulturnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
1. att ställa sig bakom föreslaget upplägg och organisation baserat på
utökad ram
2. att hos Kommunstyrelsen äska 400 000 kronor för år 2014, samt 750 000
kronor i utökad ekonomisk ram från och med 2015 för finansiering av
Sunnateatern
__________

25 mars 2014

Kommunfullmäktige
Akten

KN.2013.140.869

§ 21
Information och beslut om äskande av medel för uppgradering av
biblioteksfilialer
Bibliotekschefen och kulturförvaltningens utvecklingsledare redogör för
arbetet med att planlägga och sätta igång arbetet med en uppgradering av
biblioteksfilialerna.
I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten för år 2014 med plan för år
2015-2016 fick Kulturnämnden i uppdrag att utveckla filialbiblioteken i
Holmsjö och Jämjö.
Kulturnämnden beslutade i sitt beslut om internbudget för år 2014 att ge
kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en utvecklingsplan för
filialbiblioteken. Uppdraget innebar att ta fram ett program för en gemensam
profil för hur ett filialbibliotek ska gestaltas och vilken utrustning som ska
finnas. Programmet ska därefter ligga till grund för den upprustning som ska
ske.
Kulturnämnden beslutade även, i linje med Kommunfullmäktiges beslut, att
de bibliotek som kommer att uppgraderas först är Holmsjö och Jämjö.
Holmsjö valdes på grund av att lokalerna där kommer att byggas om i
samband med skolans ombyggnad och Jämjö valdes eftersom det är en av
de större filialerna som inte är förenad med skolan.
Under våren har arbetet att ta fram ett programförslag pågått.
Förslaget tar upp tre olika områden:
 Konceptet ”Meröppet bibliotek” som införs på filialbiblioteken i Jämjö
och Holmsjö för ökad tillgänglighet
 Uppgradering av interiör och utrustning på Karlskrona kommuns
filialbibliotek
 En gemensam profil för hur filialbiblioteken ska gestaltas.
I förslaget finns även en tidplan för arbetet som innebär att arbetet inleds
med Jämjö bibliotek som planeras invigas i september 2014 och Holmsjö
bibliotek planeras vara klart för invigning våren 2015. Att man föreslår att
arbetet påbörjas med Jämjö beror på att den större lokalombyggnad som
pågår i Holmsjö skola beräknas vara klar våren 2015. Det är lämpligt att
arbetet med uppgradering av biblioteket samordnas med ombyggnationen i
övrigt.
Steg 2 i uppgraderingen avser övriga filialbibliotek och kommer att
genomföras under åren 2015-2019 i den takt investeringsramarna tillåter.
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Forts § 21 Information och beslut om äskande av medel för uppgradering av
biblioteksfilialer
Kostnaderna för uppgraderingen av filialbiblioteken enligt programförslaget
kan inte rymmas inom tilldelat investeringsanslag för år 2014. Enligt
förslaget är kostnaden för införande av Meröppet bibliotek i Jämjö samt
upprustning av lokalerna och framtagande av ny grafisk profil beräknat till
500 000 kr. Uppgraderingen av Meröppet bibliotek i Holmsjö påbörjas 2014,
men kostnaden läggs under 2015.
För att möjliggöra införande av Meröppet bibliotek måste först samtliga
medier vara RFID-märkta. Detta arbete påbörjades under år 2013 och har
finansierats inom Kulturnämndens investeringsram. Det är angeläget att
detta arbete påskyndas och därför äskar Kulturnämnden medel även för
detta arbete under 2014 med 250 000 kr.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att godkänna bifogat förlag till program för uppgradering av filialbibliotek
2. att hos kommunstyrelsen äska 750 000 kr i utökad investeringsram för år
2014 för att genomföra föreslagna åtgärder
Kulturnämndens arbetsutskott diskuterar förslaget och föreslår mindre
redaktionella ändringar

Kulturnnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
1. att godkänna bifogat förlag till program för uppgradering av filialbibliotek
2. att hos kommunstyrelsen äska 750 000 kr i utökad investeringsram för år
2014 för att genomföra föreslagna åtgärder
__________

25 mars 2014

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

KN.2014.13.430

§ 22 Fråga om båtvraks historiska värde
Ett antal fartyg finns idag, i olika grader av förfall, på en tomt i
Karlskrona skärgård. Fråga har inkommit till
samhällsbyggnadsförvaltningen om dessa är att betrakta som
skräp eller kan tillskrivas andra värden utifrån värdering som
kulturarv och/eller upplevelse – kulturreservat.
Efter diskussion i kulturnämnden lämnas följande synpunkter samt
svar på de frågor som ställs:
1.Vilket kulturhistoriskt värde har dessa fartyg?
-Fartygen bedöms ej ha något kulturhistoriskt värde.
2.Bör särskild hänsyn tas i ärendet om nedskräpning?
-Detta är inte att betrakta som nedskräpning.
3.Kan/bör samhället vidta andra åtgärder? Vilka?
Dessa fartyg och denna plats bör på alla sätt uppmärksammas
mer utifrån ett besöks – och upplevelse perspektiv. Redan idag
besöks platsen av olika målgrupper som vandrar, fotograferar och
undersöker vraken och platsen.
Detta sätt att uppsöka övergivna platser, byggnader eller objekt
finns idag etablerat som en social rörelse och mycket information
sprids på nätet och lockar folk att upptäcka nya företeelser inom
området. Till exempel finns bilkyrkogården i Ryd som lockar ett
stort antal besökare per år.
Därför bör man nu ta tillfället i akt att, i samråd med markägaren
på ett omsorgsfullt sätt iordningställa platsen som ett attraktivt
besöksmål i Karlskrona skärgård.
Varför inte tillföra fler fartyg och båtar istället för att ta bort de som
finns?
För en mindre summa kan skyltning komma upp och platsen göras
tillgänglig för många fler än de som redan upptäckt och upplevt
skönheten och mystiken.
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Forts § 22 Fråga om båtvraks historiska värde
Kulturnämnden/förvaltningen är gärna behjälplig med att driva
frågan i samverkan med flera aktörer enligt ovan förslag.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att bifalla förslaget till remissyttrande och överlämna detta till
samhällsbyggnadsförvaltningen

Kulturnämnden beslutar
att bifalla förslaget till remissyttrande och överlämna detta till
samhällsbyggnadsförvaltningen

__________
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Hasslö Musikförening
Akten

13

KN.2014.30.805

§ 23
Ansökan om status som ideell kulturförening, Hasslö
musikförening
Hasslö Musikförening är den förening som mellan åren 2000 och 2009
arrangerat Hasslöfestivalen då Paraply Produktion AB tog över.
Ändamålet med föreningen är att främja musiklivet och att ordna
konserter, studiecirklar m.m.
Föreningen har inte i dagsläget något evenemang planerat centralt i
Karlskrona men vill vara förberedda då de vid olika tillfällen har haft
idéer om evenemang på andra platser än Hasslö.
Föreningen är registrerad som en ideell förening.
Kulturnämnden beslutar efter
att bifalla Hasslö Musikförenings ansökan om status som ideell
kulturförening
__________

25 mars 2014

Kommunfullmäktige
Akten

KN.2014.25.246

§ 24
Yttrande över medborgarförslag angående ny postort i
Fridlevstad
PRO i Fridlevstad har lämnat in medborgarförslag om att byta
postort i Fridlevstad.
Fridlevstad var tidigare egen postort med eget postnummer. När
postkontoret i Björkeryd lades ner kom Fridlevstad att tillhöra
postorten Rödeby med postnummer 370 30.
PRO i Fridlevstad beskriver problem att lokalisera personer och att
sortera dem mellan Fridlevstad/Rödeby.
Förslagsställaren menar även att förlusten av egen postort har
medfört att ortens identitet har försvagats till nackdel för föreningsoch näringsliv.
Föreningar och näringsidkare i Fridlevstad upplever också problem
med det gemensamma postnumret.
De har alla ställt sig bakom medborgarförslaget.
Lantbrevbärarna har bekräftat att det är problem att sortera post
mellan Rödeby/Fridlevstad.
Man kan konstatera att de flesta av Postens kriterier för byte av
postortsnamn är uppfyllda.
Kulturförvaltningen anser att begäran om ny postort är högst rimlig.
Postens kriterier för ny postort säger man att området i möjligaste
mån skall följa församlingsgränserna.
Posten är suverän att tilldela postorterna nummer och detta kommer
att ske vid ev. inrättande av en ny postort
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Forts § 24 Yttrande över medborgarförslag angående ny postort i
Fridlevstad
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden föreslå
Kommunfullmäktige
1. Att bifalla medborgarförslaget avseende ansökan om egen postort
för Fridlevstad, varvid den nya postorten följer gränsen för Fridlevstads
församling
2. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att området bör
följa gränserna för valdistriktet
3. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att ansöka om ett
specifikt postnummer
Kulturnämnden beslutar efter förslag från arbetsutskottet
1. att bifalla medborgarförslaget avseende ansökan om egen postort
för Fridlevstad, varvid den nya postorten följer gränsen för Fridlevstads
församling
2. att anse medborgarförslaget besvarat avseende gränsdragning för
ny postort i Fridlevstad
3. att anse medborgarförslaget besvarat avseende att ansöka om ett
specifikt postnummer
___________

25 mars 2014

§ 25
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn på Saltö
Redovisningen lägges till handlingarna
__________
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§ 26.
Anmälningsärenden
 KF 140213 § 40 Internationellt program
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 14021
Redovisningen lägges till handlingarna
__________
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§ 27.
Informationsärenden
Föreningsalliansen
Kulturchefen lämnar information om den nystartade
Föreningsalliansen.
Tanken med den är att föreningar, oavsett verksamhetsområde, ska
samordna frågor/arbeten/utveckling som inte är specifika för den
enskilda föreningen.
Företrädare för Föreningsalliansen bjuds in till Kulturnämnden
Ordföranden tackar för informationen
__________
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§ 28
Övrigt
Eva Runesson (C) ställer fråga om anmälan till ”Skola & Kultur- en
resa från teori till politik” den 9 maj i Kalmar.
Kulturnämnden kommer överens om att skicka en från varje grupp.
Anmälan senast den 25 april
Ulf Hansson (V) rapporterade om teaterföreställning ”Smålands
mörker”. En stark, tänkvärd pjäs
Ulf Hansson (V) lyfter frågan om att göra Karlskrona till ”Fristad” för
någon konstnär. Kulturchefen informerarom att hon vid kontakt med
Växjö, som är Fristad för en konstnär. Kostnaden/ konstnär uppgår till
ca 500 000 per år.
__________

27 maj 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 27 maj 2014
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27 maj 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, Karlskrona
Tisdagen den 27 maj 2014, kl. 13.00-14.45
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M),
Anders Persson (S)
Ann-Mari Sternulf (S)
Ulf Hansson (V)
Bruno Carlsson

Tjänstgörande José Espinoza (MP)
Ersättare
Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S)

Ersättare

Maja Heller (S)
Martin Henriksson (SD)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Anders Velin, Föreningsalliansen
§ 37 kl. 14.00-14.30
Arnstein Njåstad, Föreningsalliansen § 37 kl. 14.00-14.30

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Tom Ohlsson (M)

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B, Karlskrona
enligt överenskommelse

Justerade paragrafer §§ 29-38
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27 maj 2014

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….
Lisbeth Johansson

Ordförande

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

Protokollsjusterare

……………………………………..
Tom Ohlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den juni 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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27 maj 2014

Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

4

KN.2014.

§ 30
Delårsbokslut per den 30 april 2014 med personaluppföljning per
den 31 mars 2014
Kulturförvaltningens controller och kulturchefen redogör för
delårsbokslutet avseende
 Viktiga händelser under perioden
 Mål- och uppdragsuppfyllelse
 Ekonomi
 Personal
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens nettoanslag uppgår till 51,8 Mnkr. Kulturnämndens
ekonomiska utfall per 30 april 2014 uppgår till 18,0 Mnkr. Detta ska jämföras
med en periodiserad budget på 17,9) Mnkr (exkl. kompensation för
löneökningar). Alltså - 0,1 Mnkr jämfört med periodbudget per den sista april.
Med hänsyn tagen till löneökning utbetald i april så är kulturnämndens
budget i balans.
Uppföljning per enhet
Budget

Nämnd
Allmänkultur
Bibliotek
Kulturskola
Kulturlokaler
Förvaltningsgemensamt
IT-kostnader
Världsarv
Reserv
Summa

-505
-3 932
-21 100
-10 275
-3 096
-10 525
-707
-1 027
-600
-51 767

Periodbudget

-96
-721
-3 798
-2 504
-575
-357
-118
-178
0
-8 347

Utfall

-95
-630
-3 877
-2 411
-648
-394
-126
-220
0
-8 401

Avvikelse

+1
+91
-79
+93
-73
-37
-8
-42
0
-54

27 maj 2014

5

Forts § 30 Delårsbokslut per den 30 april 2014 med personaluppföljning per
den 31 mars 2014
Prognos
Prognostiserat utfall per 30 april 2014 innebär i nuläget att Kulturnämnden
beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna ramar.
Investeringsuppföljning

Biblioteken
Kulturskolan
Kulturenheten
Kulturlokaler
Summa
investeringsanslag

Årsbudget

Förbrukat januari april

Prognos helår

80 000
50 000
20 000
50 000
300 000

26 982
0
0
0
26 982

180 000
50 000
20 000
50 000
300 000

Kulturförvaltningen förutsätter att hela investeringsanslaget kommer att
förbrukas under året.
Personal
Peronaluppföljningen för perioden 131201- 140331 redovisas.
Kulturförvaltningens personalsiffror visar fortsatt mycket goda värden. I
jämförelse med kommunen som helhet har kulturförvaltningen höga
sysselsättningsgrader, lågt uttag av mertid, låga sjuktal och hög frisknärvaro
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2014 och personaluppföljning
per den 31 mars 2014 och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att godkänna delårsbokslut per den 30 april 2014 och personaluppföljning
per den 31 mars 2014 och att överlämna dessa till Kommunstyrelsen
__________

27 maj 2014

Kommunledningsförvaltningen
Akten

KN.2014.50.860

§ 31
Årsredovisning, Kenneth Strängs Minnesfond 2013
Förvaltaren avger årsredovisning omfattande
 Förvaltningsberättelse
 Resultaträkning
 Balansräkning
 Bokslutskommentarer
Förvaltningsberättelse
Stiftelsens ändamål är att, genom insamling, hedra den bortgångne
musikläraren Kenneth Sträng och ur dess årligen behållna
avkastningsmedel, varje år dela ut stipendium till en eller flera elever vid
Kulturskolan i Karlskrona.
Under året har 30 000 kronor utbetalts
Elev som vill söka stipendium skall:
 vara elev vid Kulturskolan och ha gjort särskilda framsteg
i sitt musicerande
 vara bosatt och mantalsskriven i Karlskrona
 efter ansökan vara beredd att vid särskilt tillfälle spela inför en
stipendiejury.
Juryn består av:
 Kulturskolans chef
 Två musiklärare från Kulturskolan
 En musiklärare från Estetiska programmet
 En av kommunens kyrkomusiker
 En representant för Länsmusiken
K Strängs Minnesfond ingår i, av Karlskrona kommun, samförvaltade
donationsfonder.
Efter lång överläggning beslutar juryn att 2013 års stipendium ska delas
mellan Emil Eggers, gitarr och Björn Walter, slagverk
Stipendiaterna får 15 000 kronor vardera.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden
att godkänna årsredovisningen
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att godkänna årsredovisningen
__________
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Dans i Blekinge
Kulturförvaltningen
Akten

KN.2014.30.805

§ 32
Ansökan om status som ideell kulturförening, Dans i Blekinge
Kulturchefen föredrar ärendet. Föreningen Dans i Blekinge ansöker om
status som ideell kulturförening.
Föreningens målsättning är att






Verka för den professionella danskonsten i Blekinge.
Verka för att barn och unga ska få ta del av professionell dans både
som åskådare och deltagare
Verka för förbättrade villkor för danskonstnärer i Blekinge
Verka för att danskonsten blir en självklar del av Blekinges kulturliv
Skapa mötesplatser för dansare och andra scenkonstnärer

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Dans i Blekinge
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Dans i Blekinge
__________
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Carlscrona Classic
Kulturförvaltningen
Akten

KN.2014.57.805

§ 33
Ansökan om status som ideell kulturförening, Carlscrona Classic
Kulturchefen föredrar ärendet. Föreningen Carlscrona Classic har lämnat in
ansökan om status som ideell kulturförening.
Föreningen är nybildad och har som syfte att med stödjande verksamhet
genomföra musikfestivalen Carlscrona Classic och därigenom arbeta för att,
med musik, skapa nya platser där människor från olika generationer och
kulturer kan mötas. Föreningen har inget vinstsyfte
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Carlscrona
Classic
Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
att bifalla ansökan om status som ideell kulturförening från Carlscrona
Classic
___________
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27 maj 2014

Föreningar
Akten

9

KN.2014.44.805

§ 34
Nya normer för kulturbidrag
En stor del av den kulturella verksamheten i Karlskrona genomförs av ideella
föreningar. Främst är det föreningar som har årliga bidrag för att arrangera
olika föreställningar inom teater, musik och dans eller till exempel olika typer
av utställningar.
Förutom årliga bidrag finns möjlighet för andra kulturaktörer, arrangörer för
kulturprojekt/ arrangemang att söka och erhålla tillfälliga bidrag.
Syftet med sammanställning för normer och hantering av ansökningar är att
tydligt beskriva de möjligheter som finns till bidrag, samt hur och vilka regler
som gäller.
Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
1. att anta föreslagna normer för kulturföreningar och kulturaktörer
2. att dokumentet ska uppdateras inom varje ny mandatperiod

Kulturnämnden beslutar enligt förslag från arbetsutskottet
1. att anta föreslagna normer för kulturföreningar och kulturaktörer
2. att dokumentet ska uppdateras inom varje ny mandatperiod
__________

27 maj 2014
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§ 35
Ny ledamot i Kommunala handikapprådet
Kulturnämndens ordinarie representant i Kommunala handikapprådet, Nicole
Carlqvist (FP), har avsagt sig sina kommunala uppdrag.
En ny ordinarie ledamot ska utses.
Kulturnämnden beslutar
att utse Sophia Ahlin (M) som kulturnämndens representant i Kommunala
Handikapprådet
__________

27 maj 2014

§ 36
Delegeringsärenden
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Nytt vägnamn, Lorentsberg
 Nytt vägnamn på Aspö
Beslut fattade av tjänstemän
 Kulturförvaltningens attestlista 2014 reviderad
Redovisningen läggs till dagens protokoll
___________

11

27 maj 2014

§ 37
Anmälningsärenden
 KF 140320 § 44 Svar på medborgarförslag om att det ska bli lättare
att hitta till Senoren, Möcklö
 KF 140320 § 52 Förslag till Trygghets- och säkerhetspolicy
 KS 140401 § 90 Kommunstyrelsens fortsatta hantering av de av
kommunfullmäktige fastställda målen för 2014
 KS AU 140325 § 42 Bokslutsberedning 2013
 Protokoll kulturförvaltningens samverkansgrupp 140422
Redovisningen läggs till dagens protokoll
___________

12

27 maj 2014

13

§ 38
Informationsärenden
Föreningsalliansen Karlskrona
Föreningsalliansens Anders Velin och Arnstein Njåstad presenterar
Föreningsalliansen och informerar om föreningen.
Information lämnas om
 Stadgar
 Arbetsområden
 Att uppnå målen
 Samarbetspartners
 Ekonomi
 Att bli medlem
Föreningsalliansen välkomnar ett nära samarbete med Karlskrona kommun
och ser gärna att fler kulturföreningar ansluter sig.
Ordföranden tackar för informationen
__________

27 maj 2014

§ 39
Övrigt
Ordföranden informerar om att Kulturnämndens sammanträder den 24 juni
börjar kl. 15.00. Efter mötet samlas nämnden för samkväm inför
sommaruppehållet.
Kulturchefen informerar om att Länsstyrelsen anslagit medel för att se över
skyltning m.m. av området omkring stenbrottet på Tjurkö.
En arbetsgrupp är bildad där kulturförvaltningen ingår.
Ordföranden informerar om att styrgruppen för nytt kulturhus kommer att
göra en avrapportering för Kommunstyrelsen den 3 juni 2014. Thomas
Tegnér, projektledare för byggandet av Jönköpings kulturhus ”Spira”,
kommer att informera Kommunstyrelsen om Jönköpings arbete i samband
med detta
Samma dag kl. 18.30, kommer Thomas Tegnér att hålla föredrag för
allmänheten om att starta upp ”Spira” på Vattenborgen.
Sophia Ahlin (M) informerar om att Konsthallen kommer att omvandlas till
”Pride House” under Pridefestivalen.
Kulturchefen påminner om att 2015 kommer Erik Langemarks 100årsjubileum att högtidlighållas__________

.
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24 juni 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 24 juni 2014

§ 40

Avtal Barn- och ungdomsnämnden/Kulturnämnden avseende
skolbibliotek

§ 41

Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål

§ 42

Delegeringsärenden

§ 43

Anmälningsärenden

§ 44

Informationsärenden

§ 45

Övrigt

1

24 juni 2014
Plats och tid Dockside, Tisdagen den 24 juni 2014, kl. 16.00-17.00
Beslutande
Ledamöter

Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M),
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann-Mari Sternulf (S),
Ulf Hansson (V),

Tjänstgörande Daniel Risberg (S)
Ersättare

Ersättare

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Maja Heller (S)

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Annika Eklund, kulturchef
Anders Svensson, controller
Elina Tyrberg, säkerhetssamordnare

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Marianne Grundblad (FP)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

2

24 juni 2014

Underskrifter

Sekreterare

…………………………………….§§ 40-45
Lisbeth Johansson

Ordförande

…………………………………….§§ 40-45
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 40-45
Marianne Grundblad

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den juni 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas
i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

3

24 juni 2014
Kommunstyrelsen
Akten

KN.2014.66.880

§ 40
Avtal Barn- och ungdomsnämnden/Kulturnämnden avseende
skolbibliotek
Kulturchefen redogör för ärendet
Information lämnas om följande:
 Uppdrag,
 Nuvarande integrerade skol- och folkbibliotekbibliotek,
 Skollagens krav avseende skolbibliotek samt
 Vikten av att öka läskunnigheten
En arbetsgrupp med representanter från båda förvaltningarna har tagit
fram ett förslag till avtal.
Avtalet reglerar
 Ansvarsfördelning,
 Ekonomisk fördelning,
 Uppräkning årligen enligt principer för teknisk omräkning samt
 Bilaga där övriga samverkansområden regleras
Avtalet föreslås börja gälla 2015 01 01 och löpande med en
uppsägningstid för båda parter på 1 år.
Eventuella ändringar i avtalet ska påtalas innan nästkommande års
budgetarbete.
Kulturnämnden beslutar
1. att godkänna avtalsförslaget
2. att överlämna rapport om fullgjort uppdrag till kommunfullmäktige
___

4

24 juni 2014
Revisionen
Akten

KN.2014.38.108

§ 41
Redovisning av inkomna synpunkter och klagomål
Kulturchefen redogör för ärendet.
Under perioden 2014 0101- 06 25 har 2 synpunker/ klagomål kommit in.
Båda handlar om biblioteksverksamheten.
Bibliotekschefen har skyndsamt svarat på dessa.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen
___

5

24 juni 2014

§ 42
Delegationsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Reviderad attestlista 2014

Kulturnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna
___

6

24 juni 2014

§ 43
Anmälningsärenden






Beslut KS 140506 § 136 Uppgradering/utveckling av vissa
biblioteksfilialer
KF 140424 § 70 Uppföljning per den 28 februari 2014 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
KF 140424 § 65 Avsägning av kommunala uppdrag
KF 140424 § 75 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag den 1 mars 2014
Beslut KF 140424 § 59 Svar på medborgarförslag om att
högtidlighålla minnet av John Lind

Kulturnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna
___

7

24 juni 2014

8

§ 44
Informationsärenden
Kulturchefen informerar om sommarteatern Peter Pan, premiär den 15
juli.
Eva Runesson (C) informerar om Berättelser under Eken. Startar den 29
juni och håller på en vecka
Ordföranden tackar för informationen
____

24 juni 2014

9

§ 45
Övrigt
Kulturchefen påminner om alla Öppna Sinnet- projekt som genomförs
under sommaren och uppmanar ledamöterna att ta del av det breda
kulturutbud som erbjuds i Karlskrona kommun.
Ordföranden hälsar ny ledamot i Kulturnämnden, Marianne Grundblad,
välkommen.
Ordföranden hälsar tf. kulturchef, Elina Tyrberg, välkommen. Elina
tillträder den 11 augusti 2014 och upprätthåller tjänsten till årsskiftet
2014/2015
Ordföranden tackar avgående kulturchefen, Annika Eklund, för ett
mycket gott och förtjänstfullt arbete för att bredda och utveckla kulturlivet
i Karlskrona kommun.
____

30 september 2014

1

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 30 september 2014

§ 46

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 47

Nytt vägnamn, Torstäva 7:9

§ 48

Nytt vägnamn, Kristianopel

§ 49

Delårsbokslut per den 31 augusti 2014 med personaluppföljning per
den 31 juli 2014

§ 50

Personuppgiftslagsombud för kulturförvaltningen

§ 51

Yttrande över regional kulturplan

§ 52

Hyresreduktion, Lions

§ 53

Delegeringsärenden

§ 54

Anmälningsärenden

§ 55

Informationsärenden

§ 56

Övrigt

30 september 2014

2

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 30 september
2014,kl. 13.30–15.20
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M),
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann-Mari Sternulf (S),
Magnus Pagels (S)
Ulf Hansson (V),
Bruno Carlsson (SD)
Ersättare

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Eva Runesson (C)
José Espinoza (MP)
Hind Abdul Wahab (S)

Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller
Eva- Britt Norrman, HR-specialist § 49 kl. 13.30–14.00

Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Anders Persson (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 46-56
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….§§ 46-56
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 46-56
Anders Persson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den oktober 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson

30 september 2014

§ 46
Personal- och arbetsmiljöärenden
Vision informerar om:
 Personalrekrytering biblioteksverksamheten
 Medarbetare med 40 års tjänstgöring i kommunen fått arbete
som bibliotekschef i Mörbylånga kommun
 Vision har för avsikt att driva frågan om rättvis
kompetensutveckling enligt personalpolitiska programmet
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till protokollet
_____

3

30 september 2014
Metria
KLF, Mark- och exploatering
Torsnäs vägars samfällighetsförening
Akten

4

KN. 2014.71.246

§ 47
Nytt vägnamn Torstäva 7:9
Torsnäs vägars samfällighetsförening, genom Lars- Håkan Winkler,
har inkommit med begäran om nytt vägnamn för adressättning vid
fastigheten Torstäva 7:9.
Fastigheten håller på att exploateras och ny väg kommer att anläggas.
Styrelsen i samfällighetsföreningen har diskuterat namn på vägen och
beslutat att föreslå Kulturnämnden att fastställa namnet Sagas väg.
Området har sedan tidigare vägar som har mytologiska namn såsom
Njords väg, Lokes väg, Friggas väg etc., varför namnet blir
orienterande. Det förekommer inte heller sedan tidigare i kommunen,
så det förligger inga formella hinder.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att fastställa namnet Sagas väg
Kulturnämnden beslutar
att fastställa namnet Sagas väg
_____

30 september 2014
Metria
KLF, Mark- och exploatering
Akten

5

KN. 2014.99.246

§ 48
Nytt vägnamn, Kristianopel
En mindre väg inne i Kristianopel saknar namn. Vägen sträcker sig
från Kristianopelsvägen söderut mot den s.k. kyrkoherdegården.
Tre fastigheter har infart från denna väg, varav två saknar behörig
adress.
Den första fastigheten som även gränsar till Kristianopelsvägen har
adress Kristianopelsvägen 58. På den andra fastigheten är ett nytt
bostadshus på gång att byggas. Den f.d.
prästgården/kyrkoherdegården är ombyggd till tvåbostadshus i
modern stil.
Ett förslag till namn är Västra Vallgatan efter den stadsvall som en
gång löpte utmed stadens västra sida. Motsvarande vall finns på östra
sidan om staden och vägen där är namnsatt till Östra Vallgatan.
Övriga vägar inne i Kristianopel heter Storgatan och Västergatan.
Västra Vallgatan finns inte tidigare i Karlskrona kommun.
Kulturförvaltningens föreslår Kulturnämnden besluta
att fastställa vägnamnet Västra Vallgatan
Kulturnämnden beslutar
att fastställa vägnamnet Västra Vallgatan
_____

30 september 2014
Kommunstyrelsen
Revisionen
Controller KF
HR- specialist KF
Akten

6

KN.2013.138.041

§ 48
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2014
Tf. förvaltningschef, controller Anders Svensson och HR- specialist
Eva- Britt Norrman föredrar ärendet.
Årets första åtta månader har genomförts enligt planering och
uppsatta mål. Samtliga verksamheter arbetar med att skapa eller ge
förutsättningar för kulturella upplevelser var och en på sitt sätt. Arbetet
fram mot ett nytt kulturhus har fortsatt och beslut har fattats om att
påbörja detaljplanearbetet för Kungsplan – Etapp 1 och att nuvarande
styrgrupp sitter kvar året ut.
Av de prioriterade utvecklingsområdena är det främst ”Attraktiv
livsmiljö” och ”Upplevelsernas Karlskrona” som berör nämndens
ansvarsområde. Kulturnämnden har ett särskilt ansvar för att målet
”Vi ska skapa möjligheter till upplevelser i vår kommun” uppnås.
Detta sker bland annat genom att i samarbete med olika aktörer bidra
till ett brett och kvalitativt kulturutbud, t ex i samband med
Skärgårdsfesten och nationaldagsfirandet, genom arrangörsstöd via
Öppna Sinnet och genom att samordna kulturveckan, vecka 47.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per den 2014-08-31 uppgår till
34,3 Mnkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget 34,1
Mnkr. Alltså -0,2 Mnkr i förhållande till periodens budget per den siste
augusti. I stort sett alla verksamheter, utom
förvaltningsgemensamma poster, visar så här långt överskott eller
följer budget. Underskottet på förvaltningsgemensamt beror på högre
kostnader för sommarens kulturaktiviteter än budgeterat,
underskottet kommer till viss del att uppvägas av lägre
personalkostnader under resten av året. Med tanke på att
kulturnämnden riskerar att belastas av ett par oförutsedda kostnader
för självrisker, så är det av stor vikt att alla verksamheter bedrivs
inom givna ramar för att inte riskera ett negativt årsresultat.
Så väl antalet utlån som antalet besökare på folkbiblioteken ökar och
utlåningen av e-böcker slår alla tidigare rekord. Antalet elevaktiviteter
inom kulturskolan ligger stabilt runt 1 100 - 1 200 men antalet elever i
kö har dock ökat något. Forts

30 september 2014
Forts § 48
Delårsbokslut per den 31 augusti med personaluppföljning per
den 31 juli 2014
Uthyrningsfrekvensen på samtliga kulturlokaler ligger något högre än
föregående år och förväntas uppnå budgeterade värden.
Besöksantalet för besökscentrum för världsarvet har minskat kraftigt i
förhållande till förra årets rekord. Orsaken är troligen att det fina
vädret påverkat besökarnas beteende till förmån för sol och bad.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
1. att godkänna delårsbokslutet per den 2014-08-31 och
personaluppföljningen och att överlämna dessa till
Kommunstyrelsen,
2. att uppmana samtliga verksamhetsansvariga att anpassa sina
verksamheter så att dessa kan bedrivas inom givna ramar, samt
3. att överlämna delårsbokslutet per den 2014-08-31 till revisionen.
_____
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30 september 2014

Handläggare
Akten

8

KN.2014.

§ 49
Personuppgiftsombud för Kulturförvaltningen
Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och
PuL(Personuppgiftslagen) reglerar nu de allra flesta behandlingar av
personuppgifter.
Karlskrona kommuns förvaltningschefsgrupp beslutade den 28
september 2001 att ”varje nämnd måste ta ställning till hur frågor som
rör den nya personuppgiftslagen ska skötas, nämnderna måste utse
ett personuppgiftsombud”.
För att åstadkomma ett gott skydd för personuppgifter finns i PuL en
rad regler som den som är personuppgiftsansvarig måste iaktta.
Personuppgiftsansvarig i Karlskrona kommun är respektive
nämnd/styrelse. Ett personuppgiftsombud ska hjälpa den
personuppgiftsansvarige att uppfylla lagens krav och bidra till att
skapa ordning och reda. Det minskar riskerna för fel och därigenom
skadeståndsansvar och andra extra kostnader för den
personuppgiftsansvarige.
Då kulturförvaltningens tidigare personuppgiftsombud har gått i
pension behöver ett nytt ombud utses.

Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden besluta
att utse Katarina Möller till personuppgiftsombud för kulturnämndens
verksamhet.
Kulturnämnden beslutar
att utse Katarina Möller till personuppgiftsombud för kulturnämndens
verksamhet.
_____

30 september 2014

Region Blekinge
Handläggare
Akten

9

KN.2014.78.800

§ 50
Yttrande över förslag till Blekinges regionala kulturplan 20152017
Karlskrona kommun har av Region Blekinge getts möjlighet att yttra
sig över rubricerad plan. Blekinges regionala kulturplan syftar till att
beskriva hur länets kulturliv ska utvecklas och har tagits fram i
samverkan med Blekinges kommuner och i samråd med det
professionella kulturlivet samt det civila samhället.
Kulturplanen har de nationella kulturpolitiska målen som
utgångspunkt och är en del av det underlag som ligger till grund för
Statens Kulturråds fördelning av statsbidrag till Blekinges kulturliv.
De regionalt prioriterade områdena under 2015-2017 är barn och
unga, tillgänglighet, samverkan, delaktighet samt
internationalisering.
Kulturplanen beskriver ett flertal utvecklingsområden och dess
nuläge, förslag på utvecklingsmöjligheter samt vad Region Blekinge,
i samverkan med berörda aktörer, vill åstadkomma under
planperioden. Konstformerna dans och bildkonst lyfts särskilt fram
som viktiga att prioritera kommande år. Ett antal aspekter, till
exempel turism och hälsa, som anses påverka kulturen och vice
versa i så hög grad att de är viktiga att förhålla sig till presenteras
också.
Blekinges regionala kulturplan ligger väl i linje med de
prioriteringsområden som Karlskrona kommun har. Att fokusera på
barn och unga är något som genomsyrar kulturnämndens
verksamhet. Kommunen arbetar bl.a. för att det ska finnas ett
varierat utbud av anläggningar och lokaler med god tillgänglighet
som tillgodoser en mångfald av aktiviteter. Genom ett stabilt
basutbud ska alla kommunens invånare erbjudas bibliotekstjänster,
scenkonst, bildkonst och möjlighet till eget utövande i samverkan
med föreningar och studieförbund. Samverkan kring kulturella frågor,
både regionalt, nationellt och internationellt är också en förutsättning
för att skapa ett brett och kvalitativt kulturutbud i attraktiva
Karlskrona.
Forts

30 september 2014

Forts § 50
Yttrande över förslag till Blekinges regionala kulturplan 20152017
Det har gjorts en del förändringar inom projektet Kultur runt
Östersjön sedan kulturplanen skickades på remiss. Dessa
förändringar föreslås uppdateras i avsnittet om kommunerna.
I övrigt har Karlskrona kommun inget att erinra.
Med anledning av den korta remisstiden har Karlskrona kommun
inte möjlighet att bereda ärendet även i kommunstyrelsen.
Remissvaret kommer därför direkt från kulturnämnden.
Kulturförvaltningen föreslår Kulturnämnden
att lämna ovanstående yttrande till Region Blekinge
Kulturnämnden beslutar
1. att lämna ovanstående yttrande till Region Blekinge
2. att paragrafen anses omedelbart justerad
_____
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30 september 2014
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§ 51
Hyresreduktion, Lions
Ordföranden föredrar ärendet.
Lions har för avsikt att utöka arrangemangen omkring Luciafirandet i
Karlskrona. För detta ansöker man om reducerade hyreskostnader i
Sparresalen med hänvisning till att det kommer att ingå kulturinslag i
firandet.
Kulturnämnden diskuterar ärendet.
De, av Kulturnämnden, framtagna bidragsnormerna är tydliga
avseende hyressättning i kulturlokalerna. Det är endast föreningar
som beviljats status som ideell kulturförening som kan komma i
åtnjutande av lägre hyror.
Kulturnämndens hållning i ärendet är att bidragsnormerna ska gälla
lika för alla. Tf. förvaltningschefen äger delegation på beviljande av
bidrag varför frågan hänskjuts dit.
Kulturnämnden beslutar
1. att avslå Lions ansökan om hyresreduktion för Luciafirandet
2. att hänskjuta frågan om bidrag till tf. förvaltningschefen

_____

30 september 2014

§ 52
Delegeringsärenden
Beslut fattade av tjänstemän
 Reviderad attestlista 2014
Redovisningen läggs till dagens protokoll
____
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30 september 2014
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§ 53
Anmälningsärenden
 Länsstyrelsen Blekinge Län Beslut 140825 Angående ansökan om
byggnadsminnesförklaring av Stakholmen belägen inom fastigheten
Karlskrona 2:9 Borgmästarefjärden Karlskrona
 KS 140506 § 129 Gemensamma riktlinjer för måltidsverksamheten
inom Karlskrona kommun
 KS 140506 § 130 Förslag om planerings- och debiteringsmodell
för måltidstjänster
 KS 140506 § 135 Finansiering av Sunnateaterns fortsatta
verksamhet
 KS 140603 § 163 Avrapportering kulturhus 2013/2014
 KF 140618 § 117 Antagande av fördjupad översiktsplan för
Skärgården
 KF 140618 § 124 Delårsrapport per den 30 april 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
 KF 140618 § 123 Återremiss, uppföljning per den 28 februari 2014
för Karlskrona kommuns samlade verksamheter
 KF 140618 § 112 Revisionsberättelse år 2013 och beslut om
ansvarsfrihet för Kommunstyrelsen, Nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ
 KF 140522 § 82 Svar på medborgarförslag angående eget
postnummer
 KF 140522 § 83 Kommunala val
 KF 140522 § 94 Utvecklingsprogram för Karlskrona landsbygd
2014-2017
 KF 140618 § 113 Årsredovisning för år 2013 Karlskrona kommun
 KF 140618 § 114 Resultat reglering bokslut 2013 och överföring
av investeringsmedel
Redovisningen läggs till dagens protokoll
_____

30 september 2014
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§ 54
Informationsärenden
Öppna Sinnet
Tf. kulturchefen redogör för Öppna Sinnet.
Information lämnas om
 Sommaren 2014
 Vad som händer under hösten
 Kriterier för ansökan/sista ansökningsdag
 Kontakter med sökande
Ulf Lundh (C) påpekar att det inte finns någon dokumentation runt
arbetet med Öppna Sinnet. Inför en ny mandatperiod och ev.
förändrad nämndsindelning, är det viktigt att förmedla tankar och
erfarenheter från den gamla nämndens arbete till den nya.
Kulturnämnden enas om att arbetsutskottet i oktober förstärks med
senaste Öppna Sinnet-kommittén för att ställa samman tankar och
erfarenheter inför överlämnandet till ny nämnd.
EU-projektet Kultur runt Östersjön
Tf. förvaltningschefen redogör för projektet Kultur runt Östersjön
Information lämnas om
 Projekt som kommer som en fortsättning av det avslutade
projektet Art Line
 Ronneby kommun har tagit över ansvaret för projektet
innebärande anställning av projektledare, redovisningsansvar etc.
Kulturnämnden enas om att bjuda in projektledaren till nämnden i
oktober eller november 2014
Kulturbidrag 2014
 Sista ansökningsdagar
 Informationsträffar med föreningarna i höst
 Utveckling av e-tjänst för bidragsansökningar

Informationen läggs till dagens protokoll
_____

30 september 2014
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§ 55
Övrigt
Birgitta Möller (S) ställer fråga om vad som händer med
Läsesällskapets Bibliothek vid en försäljning av Nordensköldska
gården
Tf. förvaltningschefen och Katarian Möller svarar. Kulturförvaltningen
håller på att undersöka vad som står i hyreskontraktet.

Eva Runesson (C) uppmärksammar Kulturnämnden på att det blir
teaterföreställning i Stengöls gamla skola den 22 oktober. Det är
Ronneby Folkteater som spelar. Alla är välkomna.
Ulf Lundh (C) uppmanar ledamöterna i Kulturnämnden att tacka ja till
att fortsätta i nämnden som kommer att hantera kulturfrågor. Detta
för att inte tappa kompetens och engagemang för frågorna.
_____

28 oktober 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 28 oktober 2014

§ 57

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 58

Diskussion inför internbudget 2015

§ 59

Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption

§ 60

Svar på remiss angående skrotupplag med båtar

§ 61

Ansökan om status som ideell kulturförening, Euro Art

§ 62

Föreningsalliansen, diskussion

§ 63

Anmälningsärenden

§ 64

Informationsärenden

§ 65

Övrigt

1

28 oktober 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 30 september
2014,kl. 13.30–16.30
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Vice ordf.
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann-Mari Sternulf (S),
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V),
Tjänstgörande Eva Runesson (C)
Daniel Risberg (S)
Ersättare
José Espinoza (MP)
Martin Henriksson (SD)
Övriga
närvarande
Tjänstemän
Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller
Eva Wernersson, bibliotekschef
Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Ann- Mari Sternulf (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 57-65
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….§§ 57-65
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 57-65
Ann- Mari Sternulf

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den november 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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28 oktober 2014

§ 57
Personal- och arbetsmiljöärenden.
DIK informerar om:
 Tankar runt förändringar av nämns- och förvaltningsorganisation
 Tankar runt nya politiska plattformen
- Rätt till heltid
- Bra grundbemanning
- Minimera visstidsanställningar
 Tjänstetillsättningar biblioteksverksamheten
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till protokollet
_____
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28 oktober 2014

§ 58
Diskussion inför internbudget 2015.
Tf. förvaltningschef Elina Tyrberg och controller Anders Svensson
redogör för förutsättningarna inför internbudget 2015
Information lämnas om:
 Utgångsläget,
 Attraktiv livsmiljö- bilden av kulturen i Karlskrona
- Världsarvet
- Kulturskolan,
- Innebörden av ett nytt kulturhus
 Bibliotek- tillgängliga mötesplatser
- Utveckling filialbibliotek
- Kostnader för media
- IT- kostnader
 Upplevelsernas Karlskrona
- Kulturveckan
- Nationaldagsfirande
- Wämöparken
- Sunnateatern
 Sammanfattning
Ordföranden tackar för informationen vilken tas till protokollet
______
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28 oktober 2014

Kommunledningsförvaltningen
Handläggare
Akten

KN.2014.102.022

§ 59
Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption.
Kulturnämnden har fått rubricerad plan av
kommunledningsförvaltningen på intern remiss. Bakgrunden är att
kommunen saknar en tydlig strategi för att motverka korruption
samt att kommunen inte har någon whistleblowerfunktion.
Förslaget till handlingsplan består av fyra delar:
1. En översyn av styrdokument som är kopplade till detta:
 Policy mot mutor och andra oegentligheter
 Riktlinjer mot mutor
 Riktlinjer för bisysslor (ersätter tidigare Riktlinje för bisysslor)
 Riktlinjer för representation, avtackning och gåvor (ersätter
Policy för representation och gåvor)
2. Utbildning och förankring. För att säkerställa att alla känner till
handlingsplanen och dess tillhörande styrdokument ska en
kommunikationsplan tas fram.
3. Rutiner då korruptionsbrott misstänks eller upptäckts har tagits
fram.
4. Förstärka den interna kontrollen vilket innebär att nämnder och
styrelser får i uppdrag att i sin interna kontroll beakta risker för
oegentligheter så som korruption och missbruk av tillgångar.
Kulturnämnden har inga synpunkter på förslaget till handlingsplan
mot korruption.
Marianne Grundblad (FP) och Anders Persson (S) påtalar det positiva
med att ett dokument som detta tas fram.
Ordföranden har synpunkter på innehållet i dokumentet avseende
 tagande av mutor,
är det en muta om man inbjuds till ett evenemang i då syftet
är förkovran eller att man t.ex. blir inbjuden/får biljett för att
man ska medverka på något sätt?
Forts

5
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§ 59 Forts
Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption.
-

Vid representation till tex jubilerande föreningar har
kulturnämnden gett en penninggåva som uppvaktning. Det
ska man kunna fortsätta med, då det gagnar föreningen.

 Bisysslor.
 Intern representation.
- Det ska kunna vara möjligt att erbjuda ett glas vin som
måltidsdryck.
Birgitta Möller (S) bifaller ordförandens synpunkt avseende tagande
av mutor.
Yrkanden
Ordföranden yrkar
1. att uppdra åt kulturförvaltningen att ställa fråga om hur man ska
hantera närvaro/biljetter vid evenemang där politiker/tjänstemän
bjuds in för förkovran eller representerar nämnden/förvaltningen,
2. att det ska vara möjligt att till t.ex. jubilerande föreningar kunna
överräcka en penninggåva
3. att under avsnittet om intern representation stryka formuleringen
”får inga alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller annat som
kan jämföras med denna dryck” och ersätta detta med ”Vid intern
representation kan vin anses som måltidsdryck varvid måttlighet och
ansvar ska iakttas.
Daniel Risberg (S) yrkar att den ursprungliga formuleringen
avseende att ”alkoholhaltiga drycker inte får ingå i den interna
representationen” bibehålls, och yrkar avslag på ordförandens tredje
att- sats.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på det egna förslaget mot Daniel
Risbergs yrkande och finner att kulturnämnden röstar enligt
ordförandens förslag.
Kulturnämnden beslutar
1. att uppdra åt kulturförvaltningen att ställa fråga om hur man ska
hantera närvaro/biljetter vid evenemang där politiker/tjänstemän
bjuds in för förkovran eller representerar nämnden/förvaltningen.
Forts.
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28 oktober 2014

§ 59 Forts
Svar på remiss angående handlingsplan mot korruption.
2. att under avsnitt 2, Representation, intern representation, stryka
formuleringen ”får inga alkoholhaltiga drycker serveras än lättöl eller
annat som kan jämföras med denna dryck. Vid enstaka tillfällen kan
avsteg från denna huvudregel få göras” och ersätta detta med ”Vid
intern representation kan vin anses som måltidsdryck varvid
måttlighet och ansvar ska iakttas.
4. att angående avsnitt 3.4 ”Gåvor till personer och organisationer utanför
Karlskrona kommun” det ska vara möjligt att till t.ex. jubilerande
föreningar kunna överräcka en penninggåva.
3. att överlämna svaret till kommunledningsförvaltningen.

Daniel Risberg (S) och Marianne Grundblad (FP) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget yrkande
_____
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28 oktober 2014

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Handläggare
Akten

8

KN.2014.91.430

§ 60
Svar på remiss avseende anmälan angående skrotupplag med
båtar
Bakgrund
Kulturnämnden har tidigare under 2014 besvarat frågor gällande
skrotupplag med båtar. Resultatet av remissrundan, i vilken
Kulturnämnden, Statens Maritima Museer (SMM), Blekinge Museum
och Länsstyrelsen redogjorde för sina synpunkter i frågorna, är att
ärendet återremitteras till Samhällsbyggnadsförvaltningen för att få in
ytterligare synpunkter från Kulturnämnden och Utveckling i Karlskrona
AB gällande skrotupplaget.
Kulturnämnden har ombetts ge besked senast 30 oktober om
skrotupplaget är att anse som ett utflyktsmål eller inte.
Kulturhistoriskt värde
SMM och Blekinge Museum gör bedömningen att det kulturhistoriska
värdet hos vraken är begränsat eller mycket begränsat, likaså
kunskapsvärdet. Länsstyrelsen Blekinge län gör en liknande bedömning
och fastslår att värdet inte är tillräckligt högt för att motivera en
antikvarisk status som fornminneslämningar och skyddas enligt
fornminneslagen. SMM påtalar den betydande risken att miljön utgör en
fara för friluftsliv och djurliv samt att vraken ”sedan länge passerat
möjlighet till renovering”.
Utflyktsmål?
Redan idag besöks platsen av personer med ett intresse för moderna
industrimiljöer och industriella artefakter i förfall. Det är naturligtvis
möjligt att platsen kan attrahera fler besökare än idag, men det kräver
ett ansvarstagande från flera aktörer, varav några inom kommunala
organisationen.
För att tillgängliggöra vrakmiljön krävs flera insatser, varav den
viktigaste rör säkerställandet av miljön. Det är en farlig plats att vistas
på, inte minst för barn, eftersom vraken består av material som kan
åsamka stor skada, t ex skärskador.
Det krävs också en genomtänkt strategi för att kontextualisera platsen,
dvs föra in den i ett sammanhang som ger en begriplighet för fler än
dem som ibland ses som moderna ruinromantiker.
Forts

28 oktober 2014
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§ 60 Forts
Svar på remiss avseende anmälan angående skrotupplag med
båtar
Det skulle kunna ske genom att ett ansvar för interpretationen av
platsen ges till en ideell aktör, t ex en förening som värnar
marinhistorien. En möjlighet är att koppla samman platsen med andra
marin- eller industrihistoriska anläggningar i kommunen/länet, t ex
Saxemara båtvarv.
Ansvaret för ett upplevelsebaserat, ej i första hand kulturhistoriskt
värdefullt, utflyktsmål av detta slag måste dock ligga under
turismsektorn.
Ansvarsfrågor
För att kunna uppnå målet att tillgängliggöra vrakplatsen på ett
ansvarsfullt sätt måste ett antal förvaltningar och aktörer inom den
kommunala organisationen fastslå med tydlighet vem som ansvarar för
vad, dvs vem har ansvar för säkerhet, för drift, för röjning kring vraken,
för skyltning osv.
Andra exempel
Kontakt har tagits med Ryds kommun gällande förvaltningen av
bilkyrkogården i densamma. För denna plats tar/frånsäger sig Ryds
kommun ansvar på så sätt att de under 2013 har satt upp skyltar som
på olika språk varnar besökaren för att platsen kan vara farlig och att
personer under en viss ålder ej bör vistas där. Besökare informeras om
att de vistas där helt på egen risk, och om någon kommer till skada är
kommunen ej ansvarig för detta. Lokalt är bilkyrkogården illa sedd, men
det kommer årligen ett betydande antal besökare, inte minst utländska,
som utforskar bilkyrkogården.
Bilkyrkogården i Båstnäs, Årjängs kommun i Värmland, är ett liknande
industrihistoriskt besöksmål som lockar horder av besökare.
Kommunens kulturutvecklare informerar om att platsen numera ligger
på kommunens mark men visas inte regelbundet, eller utnyttjas i ett
besöksperspektiv. Alla visningsinitiativ är privata. Ett antal böcker har
producerats som fokuserar den f.d. bilskroten.
Birgitta Möller yrkar bifall till förslaget
Kulturnämnden beslutar
1. att påtala att det krävs en utredning av säkerheten för vrakmiljön
samt en tydlig ansvarsfördelning gällande säkerhet, gestaltning,
tillgängliggörande samt drift/underhåll innan vrakplatsen kan
utvecklas till ett besöksmål.

28 oktober 2014

10

2. att anta yttrandet som sitt eget samt överlämna det till
Samhällsbyggnadsförvaltningen_____
Euro Art
Handläggare
Akten

KN.2014.130.805

§ 61
Ansökan om status som ideell kulturförening, Euro Art.
Konstföreningen Euro Art har inkommit med en ansökan om status som
ideell kulturförening.
Föreningen vill främja de kulturella värdena av den vanliga digitala värld
som har funnits sedan 1994.
Föreningen har medlemmar på flera orter i Sverige men arrangerar även
lokala aktiviteter.
Syftet med ansökan är att kunna arrangera aktiviteter för medlemmarna i
Karlskrona.
Sophia Ahlin (M) yrkar återremiss på ansökan för att inhämta utförligare
Information om verksamhet, medlemsavgifter etc.

Kulturnämnden beslutar
att återremittera ärendet
_____

28 oktober 2014
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§ 62
Föreningsalliansen, diskussion.
Ordföranden redogör om diskussion angående samarbete och träffande
av avtal mellan Karlskrona kommun och Föreningsalliansen.
Information lämnas om Föreningsalliansens målsättning och
viljeinriktning.
Ordföranden föreslår att Föreningsalliansen bjuds in till Kulturnämndens
arbetsutskott för information.
Beslut fattas av Kulturnämnden.
Informationen läggs till dagens protokoll
_____

28 oktober 2014
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§ 63
Anmälningsärenden
 KF 140618 § 114 Resultat reglering bokslut 2013 Och överföring
av investeringsmedel
 KF 140618 § 118 Antagande av VA-plan för Karlskrona kommun
 KF 140618 § 159 Miljöbokslut och uppföljning av miljöprogram och
energi- och klimatprogram
Redovisningen läggs till dagens protokoll
_____

28 oktober 2014
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§ 64
Informationsärenden.
Förslag till kulturpris 2014
Ordföranden informerar om att kulturpriset 2014 kommer att delas ut på
Kommunfullmäktiges sammanträde i november. Han uppmanar
ledamöterna att inkomma med förslag senast den 15 november.
Därefter utser Kulturnämndens arbetsutskott pristagare.
Stipendieutdelning 2014
Utbildnings- och arbetsstipendier delas ut den 16 december efter
Kulturnämndens sammanträde.
Kort information om projektet Kultur runt Östersjön
Tf. kulturchef Elina Tyrberg redogör kort för ”Kultur runt Östersjön”.
Det görs en förstudie inför framtagandet av en eventuell ansökan om
kulturprojekt angående kulturlivet runt Östersjön.
Man vill ta tillvara de erfarenheter och kunskap som Art Line
resulterade i.
Ronneby kommun håller i projektet. Andra deltagare är Kalmar och
Torsås kommuner.
____

28 oktober 2014

§ 65
Övrigt.
Bruno Carlsson (SD) ställer fråga angående möjligheter till direktsända
föreställningar från Metropolitan, New York, i Karlskrona liknande som
Folkets Husföreningar i landet gör och som man börjat med i Ronneby.
Marianne Grundblad (FP) informerar om att SF i Karlskrona planerar
samarbete med en stor scen i London för att kunna sända därifrån i
realtid.
_____
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25 november 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 25 november 2014

§ 66

Budgetuppföljning per den 31 oktober 214

§ 67

Återremiss, ansökan om status som ideell kulturförening, EuroArt

§ 68

Delegeringsärenden

§ 69

Anmälningsärenden

§ 70

Kulturskolan ekonomi och måluppfyllelse

§ 71

Kultur- och fritidsnämndens reglemente

1

25 november 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 25 november
2014, kl. 13.30–15.30
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Vice ordf.
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M)
Tom Ohlsson (M)
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Bruno Carlsson (SD)
Tjänstgörande Daniel Risberg (S)
Ersättare
Övriga
närvarande
Tjänstemän

Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller
Lenny Mostberg, kulturskolechef

Sekreterare

Charlotte Jörgensen

Justering
Protokollsjusterare

Tom Ohlsson (M)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 66-71
Charlotte Jörgensen
Ordförande

…………………………………….§§ 66-71
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 66-71
Tom Ohlsson

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den december 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………

2

25 november 2014
Lisbeth Johansson
Kommunledningsförvaltningen
Revisionen
Verksamhetsansvariga
Akten

KN.2013.138.041

§ 66
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2014 med
personaluppföljning per den 30 september 2014.
Kulturnämndens nettoanslag för 2014 uppgår till 52,6 Mkr.
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-10-31 uppgår till 44,1
Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 43,8 Mkr.
Alltså -0,3 Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktober.
Prognostiserat utfall per 2014-12-31 innebär i nuläget att
Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.
Ekonomiskt utfall
Kulturnämndens ekonomiska utfall per 2014-10-31 uppgår till 44,1
Mkr. Detta ska jämföras med en periodiserad budget på 43,8 Mkr.
Alltså -0,3 Mkr jämfört med periodbudget per den siste oktober.
Prognos
Prognostiserat utfall per 2014-10-31 innebär i nuläget att
Kulturnämnden beräknas kunna bedriva sin verksamhet inom givna
ramar.
Investeringsredovisning
De investeringsutgifter inom biblioteksverksamheten som hittills
bokförts avser kostnader för inventarier på stadsbiblioteket (ny disk
till barnavdelningen), kostnader för RFID-märkning av medier samt
kostnader för filialutveckling i Jämjö. Inom kulturskolan har
investerats i nya musikinstrument. I konsthallen har installation av
projektor, ljud och ljus i Salongen genomförts. Prognosen är att hela
investeringsanslaget kommer att förbrukas under året.
Personaluppföljning
Personaluppföljningen för tiden 1/12 2013 till och med 30/9 2014
redovisas i en särskild skrivelse.
forts.
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25 november 2014

§ 66 forts.
Budgetuppföljning per den 31 oktober 2014 med
personaluppföljning per den 30 september 2014
Kulturnämnden beslutar
att godkänna budgetuppföljningen och personaluppföljningen.
att uppmana samtliga verksamhetsansvariga att anpassa sina
verksamheter så att dessa kan bedrivas inom givna ramar
______
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25 november 2014

Euro Art
Akten

KN.2014.130.805

§ 67
Återremiss, ansökan om status som ideell kulturförening.
Ärendet behandlades på Kulturnämndens sammanträde den 28
oktober 2014. Det återremitterades för komplettering av ansökan.
Föreningen vill främja de kulturella värdena av den vanliga digitala
värld som har funnits sedan 1994.
Föreningen har medlemmar på flera orter i Sverige men arrangerar
även lokala aktiviteter.
Syftet med ansökan är att kunna arrangera aktiviteter för
medlemmarna i Karlskrona.
Ärendet har behandlats av kulturnämndens arbetsutskott den 18
november 2014. Arbetsutskottet föreslår kulturnämnden att avslå
ansökan med hänvisning till att föreningen endast vänder sig till sina
egna medlemmar med arrangemangen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar Kulturnämnden
att avslå ansökan.
_____
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25 november 2014

§ 68
Delegeringsärenden.
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Byte av vägnamn på Sturkö
Redovisningen läggs till dagens protokoll.
_______

6

25 november 2014

§ 69
Anmälningsärenden
 KS 121104 § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny organisation
 KF 141023 § 190 Finansrapport augusti 2014’
 KF 141023 § 189 Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet per
den 31 augusti 2014
 KF 141023 § 188 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag per den 1 september 2014
_____
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§ 70
Kulturskolan ekonomi och måluppfyllelse.
Chefen för Kulturskolan, Lenny Mostberg, redogör för Kulturskolans
ekonomi och hur man har arbetat med och fullföljt målen för Kulturskolan.
Information lämnas om:
 Vidtagna åtgärder,
 Nuläget,
 Uppfyllda/ ej uppfyllda mål,
 Ekonomi,
 Personal,
 Kösituationen,
 Farhågor, samt
 Framtiden
Informationen läggs till dagens protokoll
_____

25 november 2014

Kulturnämndens arbetsutskott
KN

§ 71
Kultur- och fritidsnämndens reglemente.
Kommunfullmäktige den 10-11 december 2014 kommer att fastställa
reglemente för nya kultur- och fritidsnämnden.
Sophia Ahlin (M) påtalar att förslaget till reglemente inte täcker in
kulturnämndens hela verksamhet utan behöver kompletteras/ändras
innan beslut.
Ordföranden föreslår att ärendet delegeras till arbetsutskottet den 28
november 2014.
Kulturnämnden beslutar
att till kulturnämndens arbetsutskottet delegera beslut om att ta fram
förslag till kompletteringar och ändringar i förslaget till reglemente för
kultur- och idrottsnämnden.
_____
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12 december 2014
Ärendeförteckning vid Karlskrona kommunstyrelses sammanträde den 12
december 2014
§ 322 Tillsättning av förvaltningschefer
___

1

12 december 2014

Plats och tid

Palanderska gården, Sessionssalen
Fredagen den 12 december 1014, kl 08.30-09.05

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.
2:e vice ordf.

Patrik Hansson (S)
Magnus Larsson (C)
Camilla Brunsberg (M)

Ledamöter

Chatarina Holmberg (S)
Jan-Anders Lindfors (S)
Rikard Jönsson (S)
Linda Ekström (S)
Emma Swahn Nilsson (M)
Christopher Larsson (SO)
Lotta Antman (SO)
Börje Dovstad (FP)
Tommy Olsson (KO)

Tjänstgörande ersättare

Lisbeth Bengtsson (S)
Billy Åkerström (KD)

Närvarande ersättare

Håkan Eriksson (S)
Liten Löfgren (S)
Anna Ekström (FP)

Närvarande tjänstemän

Kommundirektör Ingrid Augustinsson Swennergren
Kommunjurist Maria Thuresson
HR-chef Anneli Ekström
Tf. kommunikationschef Thomas Johansson
Utvecklingschef Anette Sturesson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tommy Olsson (KD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter
överenskommelse

2

12 december 2014

Underskrifter
Sekreterare

............................................. § 322
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. § 322
Patrik Hansson
Justeringsledamot
.............................................§ 322
Tommy Olsson
Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

december 2014 anslagits på
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12 december 2014
Kommunledningsförvaltningen
Arbetsmarknadsförvaltningen
Drift- och serviceförvaltningen
Kunskapsförvaltningen
Socialförvaltningen
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen
Akten
§ 322
Tillsättning av förvaltningschefer.

KS.2014.553.023

HR- chef Anneli Ekström föredrar ärendet
En intern rekryteringsprocess har genomförts där
kommunstyrelsens presidium, berörda nämnders presidier,
kommundirektör, HR-chef och två fackliga organisationer har
deltagit.
Avtalen har redovisats och är utformade med ett 5- årigt
förordnande med en grundlön samt ett lönetillägg på 20 % så länge
förordnandet varar.
Kommunstyrelsen beslutar
1. att i enlighet med avtal tillsätta Maria Persson som
förvaltningschef/Arbetsmarknadsförvaltningen,
2. att i enlighet med avtal tillsätta Carl-Martin Lanér som
förvaltningschef/Drift- och serviceförvaltningen,
3. att i enlighet med avtal tillsätta Göran Palmér som
förvaltningschef/Kunskapsförvaltningen,
4. att i enlighet med avtal tillsätta Anette Gladher som
förvaltningschef/Socialförvaltningen,
5. att i enlighet med avtal förlänga Hans Juhlin som
förvaltningschef/Samhällsbyggnadsförvaltningen,
6. att det görs en utvärdering av internrekrytering som metod för
tillsättning av chefer.
Christopher Larsson (SD) och Lotta Antman (SD) deltar inte i beslut
om att- sats1 och att-sats 4.
_____
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12 december 2014

Kommunala val
Akten

5

KS.2014.177.102

§ 301
Kommunala val
Patrik Hansson (S) och Camilla Brunsberg (M) föreslår att
kommunstyrelsen utser följande till och med 31 december 2018 eller
till dess att nyval sker:
Baltic Link Association
Ordförande Patrik Hansson (S)
Styrgrupp Biosfär
Ledamot Magnus Larsson (C)
Kommunala Handikapprådet
Ledamot Magnus Larsson (C)
Ersättare Sophia Ahlin (M)
Energiska Karlskrona
Ordförande Magnus Larsson (C)
Styrgruppen för miljöprogrammet
Ordförande Magnus Larsson (C)
Kommuninvest ekonomisk förening
Ombud Patrik Hansson (S)
Ombudsersättare Camilla Brunsberg (M)
Telecom City, projektstyrelse
Ordförande Patrik Hansson (S)

12 december 2014
_____
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12 december 2014
Serviceförvaltningen
Revisionen
Controller SEF
Ekonomiavdelningen
Akten

KS.SEF.2012.149.041

§ 302
Uppföljning per den 31 oktober 2014
kommunstyrelsenI/serviceförvaltningen
Ärendet föredras av controller Marie Nilsson och HR- specialist
Henrik Sundihn.
KommunstyrelsenIserviceförvaltningen redovisar en positiv
budgetavvikelse för perioden om +6,4 mnkr. Prognos för helår 2014
beräknas till +5,6 mnkr.
Kommunfullmäktige har beslutat att 7,0 mnkr ska sparas inom
måltidsverksamheten under 2014. Utöver detta ska även ITkostnaderna för förvaltningen minska med 0,9 mnkr. Detta blir totalt
7,9 mnkr i besparingskrav under innevarande år.
Överskott prognostiseras för IT-enheten, de ekonomi-och
personaladministrativa enheterna, företagshälsovård, samt
kundservice om totalt 6,8 mnkr. Överskottet beror till största del på
tillfälliga vakanser som ej har tillsatts, samt på ökade intäkter hos IT
enheten. Kostenheten prognostiserar ett underskott om -1,2 mnkr,
vilket innebär att förvaltningen totalt beräknar en positiv
budgetavvikelse om +5,6 mnkr för år 2014. Underskottet hos
kostenheten beror på att lagda besparingsåtgärder ej effektuerats
fullt ut, samt en asymmetri mellan externa kostnader och interna
intäkter.
För övriga verksamheter inom serviceförvaltningens område
beräknas inga budgetavvikelser.
Efter tillstyrkan av allmänna utskottet beslutar
Kommunstyrelsen
1. att godkänna budgetuppföljning för oktober 2014
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen
_____
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12 december 2014
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16 december 2014

Ärendeförteckning vid Kulturnämndens sammanträde 16 december 2014

§ 72

Personal- och arbetsmiljöfrågor

§ 73

Diskussion internbudget 2015

§ 74

Uppföljning av politiskt måldokument

§ 75

Redovisning av synpunkter och klagomål

§ 76

Revidering av bidragsnormer

§ 77

Delegeringsärenden

§ 78

Anmälningsärenden

§ 79

Övrigt

1

16 december 2014

Plats och tid Läsesällskapets Bibliothek, tisdagen den 16 december
2014, kl. 15.00-16.45
Beslutande
Ledamöter
Jan Lennartsson (M), ordförande
Vice ordf.
Birgitta Möller (S)
Sophia Ahlin (M) §§ 77-79 kl. 16.00-16.45
Tom Ohlsson (M)
Marianne Grundblad (FP),
Ulf Lundh (C),
Anders Persson (S),
Ann- Mari Sternulf (S),
Bruno Carlsson (SD)
Ulf Hansson (V)
Tjänstgörande Eva Runesson (C) §§ 72-76 kl. 15.00-16.00
Ersättare
Ersättare

Övriga
närvarande
Tjänstemän

Eva Runesson (C) §§ 77-79 kl. 16.00-16.45
José Espinoza (MP)
Daniel Risberg (S)
Hind Abdul Wahab (S)
Martin Henriksson (SD)

Elina Tyrberg, tf. förvaltningschef
Anders Svensson, controller

Fackliga
Torsten Samzelius, DIK
representanter
Sekreterare

Lisbeth Johansson

Justering
Protokollsjusterare

Magnus Pagels (S)

Plats och tid
Karlskrona

Kommunhuset Ruthensparre, Ö Hamngatan 7 B,
enligt överenskommelse

2

16 december 2014

Underskrifter
Sekreterare
…………………………………….§§ 72-79
Lisbeth Johansson
Ordförande

…………………………………….§§ 72-79
Jan Lennartsson

Protokollsjusterare

……………………………………..§§ 72-79
Magnus Pagels

Tillkännagivande av protokollsjusteringen har den december 2014
anslagits på kommunens anslagstavla, vilket intygas i tjänsten
……………………………………
Lisbeth Johansson
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16 december 2014

§ 72
Personal- och arbetsmiljöfrågor.
Torsten Samzelius, DIK, informerar om att
 Personalsituationen i biblioteksverksamheten är
fortsatt ansträngd
Torsten påminner om att vid tiden för den förra
nämndsammanslagningen färdigställdes och invigdes
Carlskrona Läsesällskaps Bibliothek.
Torsten tackar kulturnämnden för gott samarbete och
önskar alla en god jul
______
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16 december 2014

§ 73
Diskussion internbudget 2015.
Kulturnämnden diskuterar förutsättningar och viljeinriktning inför
kultur- och fritidsnämndens internbudget 2015.
Kulturnämnden diskuterar
 Ekonomiska ramar,
 Biblioteken,
- minskade bidrag från länsbiblioteket,
- ökade kostnader pga ”mer-öppet”,
- ökade kostnader för e- böcker,
- investeringar filialutveckling
 Kulturskolan
- Lokaler
- Tjänster
 Allmänkultur
- Bidragskontot
- Öppna Sinnet
- Utbildnings- och arbetsstipendium, 5 st. á 15 000 kronor
- Bidragen för ungdomskultur,
- Fler ansökningar om verksamhetsbidrag,
- Arrangemang
- Investeringar
 Övriga verksamheter
- Världsarvets utvecklingsplan,
- Bemanning världsarvscentrum
- Samordning av vaktmästartjänster,
- Vägnamn mm,
- Marianen musikkår
Kulturnämnden är enig om vikten av att fortsätta hålla ihop
världsarvsfrågorna och arbeta för en utveckling av den
verksamheten.
Kulturnämnden är enig om att, p.g.a. det ökande intresset för att
anordna kulturevenemang, potten för Öppna Sinnet behöver
förstärkas och uppgå till 700 000 kronor.
_____
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16 december 2014
Revisionen
Akten

KN.2011.161.001

§ 74
Uppföljning av politiskt måldokument.
Tf. kulturchefen, Elina Tyrberg, redogör för den avstämning av
kulturnämndens politiska måldokument som har gjorts.
Redogörelse lämnas om uppfyllda mål, pågåaende men inte uppfyllda
mål och icke uppfyllda mål.
Kulturnämnden beslutar
att efter smärre redaktionella ändringar godkänna uppföljningen.
_______
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16 december 2014

Revisionen
Akten

7

KN.2014.38.108

§ 75
Redovisning av synpunkter /klagomål.
Tf. kulturchef, Elina Tyrberg, redogör för ärendet.
Under perioden 2014 0625- 1216 har 2 synpunkter/klagomål kommit in.
Ett klagomål handlar om Kulturskolan och en fråga om speciella bibliotek.
Klagomålet angående Kulturskolans verksamhet har inte besvarats då
den inte hade någon avsändare. Dock genomgår Kulturskolan ett
utvecklingsarbete där denna typ av frågor lyfts upp.
Frågan om speciella bibliotek har besvarats omgående av
bibliotekschefen.
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisningen.
_____

16 december 2014

Handläggare
Akten

KN.2014.44.805

§ 76
Revidering av bidragsnormer.
Gällande bidragsnormer för kulturförvaltningen (2014-05-27 §34) har,
på uppdrag av kulturnämndens AU, reviderats. Syftet är att ytterligare
klargöra och förtydliga bidragsnormernas intentioner för att ännu bättre
uppfylla sitt syfte att fungera som stöd vid fördelning av kulturnämndens
ekonomiska medel.
Kulturnämnden beslutar
att efter smärre redaktionella ändringar, anta föreslagna revideringar
i Bidragsnormer för kulturförvaltningen.
_____
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16 december 2014

§ 77
Delegeringsärenden.
Beslut fattade av arbetsutskottet
 Kulturpris 2014
 Utbildnings- och arbetsstipendier 2014
Redovisningen läggs till dagens protokoll.
_____
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16 december 2014
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§ 78
Anmälningsärenden.
 KS 121104 § 275 Rekrytering av förvaltningschefer i ny
organisation
 KF 141023 § 190 Finansrapport augusti 2014,
 KF 141023 § 189 Delårsbokslut för Karlskrona kommuns samlade
verksamhet per den 31 augusti 2014,
 KF 141023 § 188 Balansförteckning över obesvarade motioner
och medborgarförslag per den 1 september 2014.
Redovisningen läggs till dagens protokoll.

16 december 2014
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§ 79
Övrigt.
Birgitta Möller (S) sänder en hälsning och ett stort tack till
Kulturskolan för en mycket fin konsert i Amiralitetskyrkan den 14
december.
Ordföranden, Jan Lennartsson (M), tackar all personal i
kulturförvaltningen för ett fantastiskt gott utfört arbete.
Organisationen utstrålar kraft och professionalitet.
Vidare riktar han ett stort tack till kulturnämndens ledamöter för gott
samarbete och gott samarbetsklimat.
Ordföranden tackar controller, Anders Svensson, för tydliga och
informativa rapporter, tf. kulturchef, Elina Tyrberg, för att på ett
föredömligt sätt ha tagit sig an en tuff arbetsuppgift och
nämndsekreterare, Lisbeth Johansson, för gott samarbete.
Vice ordföranden, Birgitta Möller (S), tackar personal, politiker och
övriga för gott samarbete omkring kulturnämnden.
Bruno Carlsson (SD) tackar alla för gott samarbete.
Ordföranden, Jan Lennartsson, önskar samtliga God Jul och Gott
Nytt År.
Vice ordföranden, Birgitta Möller önskar ordföranden detsamma.
_____

