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Ärendeförteckning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 januari
2015.
§ 1 Ordförandens välkomsthälsning och presentation.
§ 2 Val av arbetsutskott.
§ 3 Antagande av sammanträdesplan för 2015.
§ 4 Fastställande av delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhet.
§ 5 Fastställande av attestlista och attestanter för kultur- och fritidsnämndens
verksamhet.
§ 6 Handlingar via e- post.
§ 7 Arbetsgrupper/kommittéer inför arbetsutskottets sammanträde den 19 januari.
___

9 januari 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Fredagen den 9 januari 2015, kl. 8.30-11.00

Beslutande:

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

Jonas Sandström (S)
Ulf Lundh (C)
Billy åkerström (KD)

Ledamöter

Jonna Lengstedt (S) §§ 1-2, 8.30-9.45
Daniel Risberg (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD) §§ 3- 7 kl. 9.30- 11.00
Tomas Pärlklo (FP)
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ann Aldinge (S) §§ 3- 7 kl. 9.45- 11.00
Göran Eklund (SD) §§ 1- 2 kl. 8.30- 9.45

Närvarande ersättare

Ann Aldinge (S) §§ 1-2 kl. 8.30- 9.45
Anders Persson (S)
Ida Henriksson (S)
Tommy Eriksson (S)
Torsten Palmgren (M)
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD) §§ 1-2 kl. 8.30-9.30
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (FP)
Frans Sri Wong (KD)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson
Controller Anders Svensson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Ulf Lundh (C)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse
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9 januari 2015

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 1-7
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§1-7
Jonas Sandström
Justeringsledamot
............................................. §§ 1-7
Ulf Lundh

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

januari 2015 anslagits på
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§ 1.
Ordförandens välkomsthälsning och presentation.
Ordförande Jonas Sandström (S) hälsar alla välkomna. Han uttrycker
sin glädje och sina höga förväntningar inför att leda arbetet i kulturoch fritidsnämnden den kommande mandatperioden.
Nämndens ledamöter och ersättare presenterar sig.
_____
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§2
Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Ordförande, Jonas Sandström (S), redogör för valen.
Att välja:
5 ordinarie ledamöter, varav 1 ordförande
5 ersättare
Yrkanden
Ronnie Nilsson (SD) yrkar att arbetsutskottet utökas med 1 ledamot.
Yvonne Sandberg- Fries (S) och Peter Glimvall (M) yrkar bifall till
ordförandens förslag.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Nilsons yrkande mot
ordförandens förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt ordförandens förslag.
Ordinarie ledamöter 5 st.
Jonas Sandström (S) och Billy Åkerström (KD) föreslår följande att
ingå i arbetsutskottet:
Jonas Sandström (S), ordförande
Ulf Lundh (C), vice ordförande
Tomas Pärlklo (FP)
Billy Åkerström (KD)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD) förslår
Ronnie Nilsson (SD)
Sluten omröstning begärs.
Till rösträknare utses Göran Eklund (SD) och Ulf Lundh (C)
forts.

9 januari 2015
§ 2 forts.
Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Sluten omröstning
13 giltiga röster avges.
Röstningen utfaller enligt följande:
Billy Åkerström (KD), 13 röster
Jonas Sandström (S), 12 röster
Ulf Lundh (C), 13 röster
Tomas Pärlklo (FP), 12 röster
Velia Ekström (M), 13 röster
Ronnie Nilsson (SD), 2 röster
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således att välja Jonas
Sandström, S), Ulf Lundh (C), Billy Åkerström (KD), Tomas Pärlklo
(FP) och Velia Ekström (M).
Till ordförande i arbetsutskottet utser kultur- och fritidsnämnden
Jonas Sandström (S)
Till vice ordförande i arbetsutskottet utser kultur- och fritidsnämnden
Ulf Lundh (C)
Ersättare 5 st.
Jonas Sandström (S) och Billy Åkerström (KD) föreslår följande till
ersättare i arbetsutskottet:
Jan Elmqvist (S)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (FP)
Peter Glimvall (M) och
Frans Sri Wong (KD)
Ronnie Nilsson (SD) förslår:
Ronnie Nilsson (SD)
Sluten omröstning begärs
Sluten omröstning
Till rösträknare utses Göran Eklund (SD) och Ulf Lundh (C)
forts.
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§ 2 forts.
Val av kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
13 giltiga röster avges.
Rösningen utfaller enligt följande:
Jan Elmqvist (S), 12 röster
Eva Runesson (C), 13 röster
Marianne Grundblad (FP), 13 röster
Peter Glimvall (M), 13 röster
Frans Sri Wong (KD), 12 röster
Ronnie Nilsson (SD), 2 röster
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således att välja Jan Elmqvist
(S), Eva Runesson (S), Marianne Grundblad (FP), Peter Glimvall (M)
och Frans Sri Wong (KD)
Ronnie Nilsson (SD) beviljas lämna ett särskilt yttrande.
Protokollsbilaga 1.
Kultur och fritidsnämnden beslutar
1. att kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska bestå av 5
ledamöter och 5 ersättare
2. att till ordinarie ledamöter välja Jonas Sandström (S),
ordförande,Ulf Lundh (C), vice ordförande, Tomas Pärlklo (FP),Billy
Åkerström (KD),
Velia Ekström (M)
3. att till ersättarevälja Jan Elmqvist (S), Eva Runesson
(C),Marianne Grundblad (FP), Peter Glimvall (M) och, Frans Sri
Wong (KD).
_____

9 januari 2015

Kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

KN.2015.11.006

§3
Antagande av kultur- och fritidsnämndens sammanträdesplan
för 2015.
Drift- och serviceförvaltningen har lämnat förslag till
sammanträdesplan för år 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att anta sammanträdesplan för år 2015.
_____
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Kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

KN 2015.12.002

§4
Fastställande av delegationsordning 2015-2018 för kultur- och
fritidsnämndens verksamhet.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till
delegationsordning för mandatperioden 2015-2018.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) och Billy Åkerström (KD) påpekar att
det är viktigt att tidigt företa ev. revidering av delegationsordningen.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att fastställa föreslagen delegationsordning
2. att nödvändiga revideringar görs av kultur- och fritidsnämnden.
_____
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Kultur- och fritidsnämnden
Akten

10

KN.2015.13.042

§5
Fastställande av attestlista och attestanter för år 2015 för kulturoch fritidsnämndens verksamhet.
Ärendet föredras av controller, Anders Svensson.
Förslag till attestlista och attestanter för 2015 har gjorts av kultur- och
fritidsnämndens controllers.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa föreslagen attestlista för 2015.
_____
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§6
Handlingar via e-post.
Ordföranden, Jonas Sandström (S), redogör för hur förhållningssättet
till utskick av handlingar till kultur- och fritidsnämnden skall vara.
Stora mängder papper skickas per post och digital handtering är
skonsam mot miljön, betydligt billigare och mycket
arbetsbesparande.
Utgångspunkten är att alla handlingar skickas digitalt, till den
kommunala e-postadressen som alla förtroendevalda har/kommer att
få.
Vill man ha utskicken till annan e- postadress, eller absolut vill ha i
papper meddelar man nämndsekreteraren.
Informationen tas till dagens protokoll.
____

9 januari 2015
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§7
Arbetsgrupper/kommittéer inför arbetsutskottets sammanträde
den 19 januari 2015
Partierna har att föreslå kandidater att ingå i
arbetsgrupper/kommittéer för beredning av arbetsutskottet den 19
januari 2015.
Förslag till deltagare att utse ska lämnas till följande
arbetsgrupper/kommittéer:
Anläggningsrådet 1+1
Elitidrottsrådet 1+1
Rådet för stora föreningar 1+1
Öppna Sinnetkommittén 3+2
UBC idag vice ordf. i Sports Commission 1
Handikapprådet 1 ord. + 1 ers.
Kultur- och fritidsnämndens målarbete

____

2 februari 2015

1

Ärendeförteckning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2 februari
2015.
§ 10 Verksamhetspresentation.
§ Arbetsgrupper/ kommittéer.
§ 12 Anmälningsärenden.
§ 13 Övrigt.
___

2 februari 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Fredagen den 2 februari 2015, kl. 13.30- 16.15

Beslutande:

Ordförande
1:e vice ordf.

Jonas Sandström (S)
Daniel Risberg (S)

Ledamöter

Jonna Lengstedt (S)
Daniel Risberg (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Susanne Cederholm
Tomas Pärlklo (FP)
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Torsten Palmgren (M)
Göran Eklund (SD)

Närvarande ersättare

Ann Aldinge (S)
Anders Persson (S)
Tommy Eriksson (S)
Bengt Saltö (M)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (FP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson
Controller Anders Svensson
Anläggningschef Mats Mattisson
Ansvarig kulturlokaler Per Gunnar Olsson
Utvecklare/utredare Daniel Lundsterdt
Lönekonsult Therese Åberg
Lönekonsult Inga- Lill Borgström
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Jonna Lengstedt (S)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

2

2 februari 2015
Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 8-11
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§ 8-11
Jonas Sandström
Justeringsledamot
............................................. §§ 8-11
Daniel Risberg

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

februari 2015 anslagits på
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§8
Verksamhetspresentation, anläggningar och lokaler.
Anläggningschef Mats Mattisson redogör för kommunens
anläggningar som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Information lämnas om
 Arenan
- Konstgräsplan
- Motions- och vandringsleder
- Idrotts/ gymnastik/is/badminton/tennishallar
- Utegym
 Utomhusanläggningar
- 15 utanför stadskärnan
- 7 kommunägda (drivs av föreningar)
- 8 föreningsägda
- Karlskrona idrottsplats
- Lyckåvallen
- Hästö idrottsplats
- Gullberna idrottsplats
- Näridrottsplatser
- Anläggningar som sköts av föreningslivet
 Inomhusanläggningar
- Sunnahallen
- Karlskrona idrottshall
- Vedeby sporthall
- Jämjö sporthall
- Rödeby sporthall
- Rosenholmshallen
- Östersjöhallen
- Sparre gymnastikhall
- Sturköslolans gymnastikhall
- 17 mindre gymnastiksalar
- Lokaler för ridverksamhet
 Samlingslokaler
 Lyckeby medborgarhus
 Nättraby Folkets hus
 Strandgården
forts.

4

2 februari 2015
§ 8 forts.
Verksamhetspresentation, anläggningar och lokaler.
Ansvarig för kulturlokaler, Per Gunnar Olsson, redogör för de
kulturlokaler som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för.
Information lämnas om








Konserthusteatern
Sparresalen
Ekonomi
Beläggning
Funktionalitet
Planerade förbättringsåtgärder
Ambition

Utvecklare/ utredare Daniel Lundstedt redogör för arbetet med en
anläggningsplan
Information lämnas om










-

Bakgrund
Inventering
Anläggningsråd
Bedömning
Bedömningskriterier
Tidskritiskt
Nyttjandegrad
Finansiering
Strategiskt avseende genus/ mångfald
Små projekt, prioriteringsordning
Mellanstora projekt, prioriteringsordning
Stora projekt, prioriteringsordning
Arbetet framöver
Uppföljning 2 ggr/år
Samordning

Ordföranden tackar för informationen vilken tas till dagens
protokoll
_____
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§9
Arbetsgrupper/ kommittéer.
Ordföranden redogör för de val som ska göras och
arbetsgruppernas/ kommittéeras arbetsområden.
Elitidrottsrådet
Jonas Sandström (S) och Peter Glimvall (M) föreslår att följande
utses
Jonas Sandström (S)
Tomas Pärlklo (FP)
Billy Åkerström (KD)
Föreningsråd
Jonas Sandström (S)
Daniel Risberg (S)
Velia Ekström (M)
Anläggningsråd
Jonas Sandström (S)
Jan Elmqvist (S)
Torsten Palmgren (M)
Kommunala handikapprådet
Eva Runesson (C), ordinarie ledamot
Bengt Saltö (M), ersättare
Öppna Sinnet- kommittén
Jonas Sandström (S) föreslår
Ulf Lundh (C)
Anders Persson (S)
Marianne Grundblad (FP)
Ida Henriksson (S)
Peter Glimvall (M) föreslår
Billy Åkerström (KD)
Peter Glimvall (M)
Ulf Hansson (V) föreslår
Yvonne Sandberg- Fries (MP)
forts.
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§ 9 forts.
Arbetsgrupper/ kommittéer.
Susanne Cederholm (SD) föreslår
Susanne Cederholm (SD)
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ulf Lundh (C),Anders Persson (S)
Marianne Grundblad (FP) Ida Henriksson (S) Billy Åkerström (KD)
och Peter Glimvall (M) och finner att kultur och fritidsnämnden utser
dessa.
Ordföranden ställer därefter proposition Yvonne Sandberg- Fries
(MP) mot Susanne Cederholm
Sluten omröstning
Till rösträknare utses Daniel Risberg (S) med stöd av
nämndsekreterare.
13 giltiga röster avges.
Röstningen utfaller enligt följande:
Yvonne Sandberg- Fries 10 röter
Susanne Cederholm 2 röster
Blank 1 röst.
Kultur- och fritidsnämnden utser således Ulf Lundh (C),Anders
Persson (S) Marianne Grundblad (FP) Ida Henriksson (S) Billy
Åkerström (KD) Peter Glimvall (M) och Yvonne Sandberg- Fris (MP)
att ingå i Öppna Sinnet- kommittén.
Mål/ Prioriteringar/ Direktiv- grupp
Jonas Sandström (S) föreslår
Jonas Sandström (S),
Ulf Lundh (C),
Tomas Pärlklo (FP)
Peter Glimvall (M) föreslår
Billy Åkerström (KD)
Velia Ekström (M)
Susanne Cederholm (SD) föreslår
Ronnie Nilsson (SD)
forts.

2 februari 2015
§ 9 forts.
Arbetsgrupper/ kommittéer.
Sluten omröstning
Till rösträknare utses Daniel Risberg (S) med stöd av
nämndsekreterare.
13 giltiga röster avges.
Röstningen utfaller enligt följande:
Jonas Sandström (S) 12 röster
Ulf Lundh (C) 13 röster
Tomas Pärlklo (FP) 13 röster
Billy Åkerström (KD) 13 röster
Velia Ekström (M) 12 röster
Ronnie Nilsson (SD) 2 röster
Kultur- och fritidsnämnden utser således Jonas Sandström (S) Ulf
Lundh (C) Tomas Pärlklo (FP) Billy Åkerström (KD) och Velia
Ekström (M) att ingå i gruppen för mål/prioriteringar/direktiv.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
1. att till Elitidrottsrådet utse Jonas Sandström (S)
Tomas Pärlklo (FP) och Billy Åkerström (KD)
2. att till Föreningsrådet utse Jonas Sandström (S)
Daniel Risberg (S) och Velia Ekström (M)
3. att till Anläggningsrådet utse Jonas Sandström (S)
Jan Elmqvist (S) och Torsten Palmgren (M)
4. att till Kommunala handikapprådet utse Eva Runesson (C),
ordinarie ledamot och Bengt Saltö (M), ersättare
5. att till Öppna Sinnet- kommittén utse Ulf Lundh (C), Anders
Persson (S) Marianne Grundblad (FP) Ida Henriksson (S) Billy
Åkerström (KD) och Peter Glimvall (M) och
Yvonne Sandberg- Fris (MP)
6. att till Mål/ Prioriteringar/ Direktiv- grupp utse Jonas Sandström
(S), Ulf Lundh (C), Tomas Pärlklo (FP), Billy Åkerström (KD) och
Velia Ekström (M)
____
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§ 10
Anmälningsärenden
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
a) Beslut KFNau 150119 § 1 Nytt vägnamn på Skällenäs, Sturkö
b) Yttrande över detaljplan för Frimuraren 8, friskolan Galären,
Trossö
c) Yttrande över detaljplan för Mineralen1 i Totskors
2) Beslut kommunfullmäktige
a) 141127 § 217 Beslut om kommunens skattesats för år 2015
b) 141210-11 § 227 Hantering av handlingsplan till
ungdomspolitiska programmet
c) 141210-11 § 238 Fastställelse av reglementen för
kommunstyrelsen och övriga med anledning av ny
nämndsorganisation.
d) 141210-11 § 236 Uppföljning per den 30 oktober 2014 för
Karlskrona kommuns samlade verksamhet.
e) 141210-11 § 234 Utbetalning av partistöd för 2015
f) 141210-11 § 233 Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
g) 141210-11 § 232 Avgiftsbestämd kollektivavtalad pension
AKAP-KL.
h) 141210-11 § 231 Nya bestämmelser för ersättning till
förtroendevalda i Karlskrona kommun
i) 141210-11 § 237 Budget och planer 2015-2017 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
3) Beslut Kommunstyrelsen
141212 § 322 Tillsättning av förvaltningschefer.
4) Revisorernas bedömning av delårsrapport januari- augusti 2014
med prognos januari- december 2014.
5) Skrivelse från Lyckeby bordtennisklubb, redovisning av bidrag
internationellt utbyte.
6) Protokoll KFN au 150119
____
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§ 11
Övrigt.
Lönekonsulterna Therese Åberg och Inga- Lill Borgström informerar
om hanteringen av arvoden till förtroendevalda.
Ordförande, Jonas Sandström (S), informerar om att processen med
rekrytring av förvaltningschef till kultur- och fritidsförvaltningen är
igång.
Man räknar med att beslut kan tas den 5 maj 2015.
Susanne Cederholm (SD) ställer fråga angående när det kommer
läs- och skrivplattor till nämnden.
Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson, informerar om
biblioteksverksamhetens vårprogram och aktiviteter under vinterlovet
2015. Respektive foldrar delas ut.
____

3 mars 2015
Ärendeförteckning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 2 mars
2015.
§ 12 Verksamhetspresentation.
§ 13 Årsbokslut 2014, dåvarande kulturnämnden.
§ 14 Årsbokslut 2014, dåvarande idrotts- och friitidsnämnden.
§ 15 Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2014.
§ 16 Taxor, kultur- och fritidsnämnden.
§ 17 Internbudget kultur- och fritidsnämnden.
§ 18 Intern kontrollplan 2015.
§ 19 Beslut om verksamhetsbidrag.
§ 20 Beslut om investeringsbidrag.
§ 21 Beslut om medlemsbidrag för föreningar för funktionsnedsatta.
§ 22 Beslut om bidrag till föreningsgårdar mm 2015.
§ 23 Yttrande över medborgarförslag gällande Karlskrona varmbadhus.
§ 24 Yttrande över medborgarförslag om att underlätta för ungdomar att delta i
Karlskronas kulturliv genom en kommunägd anläggning.
§ 25 Yttrande över medborgarförslag om bronsplattor för världsarvet.
§ 26 Informationer.
§ 27 Anmälningsärenden.
§ 28 Övrigt.
____

1

3 mars 2015

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Fredagen den 2 mars 2015, kl. 13.30- 16.30

Beslutande:

Ordförande
2:e vice ordf.

Jonas Sandström (S)
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Daniel Risberg (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm
Tomas Pärlklo (FP)
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ann Aldinge (S)
Eva Runesson (C)

Närvarande ersättare

Tommy Eriksson (S)
Torsten Palmgren (M) §§ 12- 25 kl. 13.30- 16.05
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Marianne Grundblad (FP) §§ 13- 28 kl. 13.40- 16.30
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson
Controller Anders Svensson
Controller Marie Ottosson
Bibliotekschef Eva Wernersson
Utvecklingsledare Karin Sågerås
HR- specialist Gisela Hultman
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Kerstin Ekberg- Söderbom (S)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

2

3 mars 2015

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 12-28
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§ 12-28
Jonas Sandström
Justeringsledamot
............................................. §§ 12-28
Kerstin Ekberg- Söderbom

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

mars 2015 anslagits på

3

3 mars 2015
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§ 12
Verksamhetspresentation, biblioteksverksamheten.
Bibliotekschef Eva Wernersson och utvecklingsledare Karin Sågerås
föredrar ärendet.
Information lämnas om
 Bibliotekslagen
 Våra bibliotek
 Bibliotekens roll som mötesplatser
 Bara böcker?
 Tidningar/ tidskrifter
 Pippi på 32 olika språk
 Formatexplosion
 Biblioteket på sociala medier
 Barnens bibliotek
 Bakom kulisserna
 Personalen
 Filialbibliotek
 Program för gemensam profil
 Mål
 Mer- öppet bibliotek
 Stadsbiblioteket börjar bli slitet
 Nytt kulturhus- bygga nytt/ bygga om/ bygga till
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll
_____

3 mars 2015

Revisionen
Controller kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

KN.2013.138.041

§ 13
Årsbokslut 2014, dåvarande kulturnämnden.
Ärendet föredras av controller Anders Svensson.
Kultur- och fritidsnämnden överlämnar årsredovisning och
personalbokslut för år 2014 avseende dåvarande kulturnämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna årsredovisningen och personalbokslutet för år 2014
för dåvarande kulturnämnden
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen.
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) deltar inte i
beslutet
____
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3 mars 2015

Revisionen
Controller kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

IFN.2014.36.041

§ 14
Årsbokslut 2014, dåvarande idrotts- och fritidsnämnden
Årsredovisning har upprättats enlig anvisningar beslutade av KS
2014-01-08, §11. Rapporten innehåller uppföljning av Idrotts- och
fritidsnämnden beslutad internbudget 2014-02-03, resultaträkning,
investeringsredovisning, personalnyckeltal och handlingsplan med
redovisning av aktiviteter, mål och uppdrag. En sammanfattning av
denna rapport överlämnas till kommunledingsförvaltningen den 12
februari 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att godkänna bokslut 2014 för dåvarande idrotts- och
fritidsnämnden
2. att överlämna årsredovisningen till revisionen
____

6

3 mars 2015

Kommunledningsförvaltningen
Akten

IFN.2014.4.108

§ 15
Redovisning av inkomna synpunkter/klagomål 2014 avseende
idrott- och fritidsnämnden.
Medborgaren kan lämna synpunkter, klagomål och förslag som rör
kommunens olika verksamheter. Detta är en del av kommunens
arbete med att förbättra kommunens service och
medborgarinflytande.
De synpunkter, klagomål eller förslag som har inkommit till idrottoch fritidsnämnden har diarieförts och sammanställts. Om
personen har lämnat namn och adress så har förvaltningen hört av
sig och bekräftat att förvaltningen har tagit emot deras synpunkter.
Under år 2014 har det inkommit 18 st. synpunkter, klagomål eller
förslag till idrott- och fritidsförvaltningen.
Sammantaget har de synpunkter, klagomål eller förslag som
inkommit till idrott- och fritidsförvaltningen handlagts enligt de
riktlinjer som är antagna.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna redovisningen vilken läggs till dagens protokoll.
____

7

3 mars 2015

Kommunfullmäktige
Controller kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

8

KFN.2015.46.806

§ 16
Taxor, kultur- och fritidsnämnden 2015.
Kultur- och fritidsförvaltningen har konstaterat att taxor för olika typer
av lokaler saknas i vissa fall och att korrigering av taxor måste ske
relaterat till budget.
Förslag till taxor har därför tagits fram av förvaltningen.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2015 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ronnie Nilsson (SD) yrkar avslag på förslaget avseende höjning av
taxor för barn och unga.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Nilssons avslagsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag
Reservationer
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår således kommunfullmäktige
besluta
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt framlagt
förslag
Peter Glimvall (M) och Billy Åkerström (KD) deltar inte i beslutet.
_____

3 mars 2015
Kommunledningsförvaltningen
Controller kultur- och fritidsförvaltningen
Revisionen
Akten

9

KFN. 2015.44.041

§ 17
Internbudget kultur- och fritidsnämnden 2015.
Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson och controller föredrar ärendet.
Kultur- och fritidsförvaltningen överlämnar förslag till internbudget
och verksamhetsplan 2015 och plan 2016 – 2017.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2015 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Peter Glimvall (M) och Billy Åkerström (KD) överlämnar förslag till
internbudget 2015 för kultur- och fritidsnämnden samt yrkar bifall till
densamma.
Ronnie Nilsson (SD) yrkar bifall till Peter Glimvalls och Billy
Åkerströms förslag till budget.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Peter Glimvalls och Billy
Åkerströms yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kultur
och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
De som vill bifalla Peter Glimvalls och Billy Åkerströms förslag röstar
NEJ.
De som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA.
Följande röstar JA: Daniel Risberg (S), Kerstin Ekberg- Söderbom
(S), Jan Elmqvist (S), Tomas Pärlklo (FP), Eva Runesson (C), Ann
Aldinge (S) och Jonas Sandström (S)
Följande röstar NEJ: Billy Åkerström (KD), Peter Glimvall (M), Velia
Ekström (M), Ronnie Nilsson (SD), Susanne Cederholm (SD) och
Yvonne Sandberg- Fries (MP)
forts.

3 mars 2015
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§ 17 forts.
Internbudget kultur- och fritidsnämnden 2015.
Reservationer
Peter Glimvall (M), Velia Ekström (M) och Billy Åkerström (KD)
reserverar sig till förmån för eget yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
att fastställa av kultur- och fritidsförvaltningen framlagd internbudget
för år 2015.
_____

3 mars 2015
Kommunstyrelsen
Revisionen
Akten

11

KFN.2015.45.026

§ 18
Intern kontrollplan 2015.
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en
tillräcklig intern kontroll. Nämnderna och styrelserna har det yttersta
ansvaret för den interna kontrollen inom sina respektive
verksamheter.
Nämnder och styrelser ska senast i februari månad varje år anta en
särskild plan för den interna kontrollen. Underlaget ska lämnas till
kommunstyrelsen i mars månad.
Den interna kontrollplanen anger hur tillsynen av verksamheten ska
bedrivas.
Den ska, något förenklat, svara på följande frågor:





Vad ska kontrolleras?
När, med vilken frekvens, ska kontrollen genomföras?
Hur ska kontrollen genomföras?
Vem ska utföra kontrollen och hur ska rapportering ske?

Nedanstående kontrollmoment föreslås för kultur- och
fritidsförvaltningen för verksamheter 2015.
 Skyddsronder
 Medelshantering
 Intern representation
 Upphandlingsavtal

Rapporteringen till kultur- och fritidsnämnden vad gäller resultatet
ska ske under februari månad 2016.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att fastställa ovanstående intern kontrollplan
2. att överlämna beslutet till kommunstyrelsen
____

3 mars 2015
Berörda föreningar
Handläggare
Controller kultur- och fritidsnämnden
Akten

12

KFN.2015.53.805

§ 19
Beslut om verksamhetsbidrag 2015.
Bidrag utgår med en summa per deltagartillfälle vilken årligen
bestäms av kultur- och fritidsnämnden, enligt gällande
bidragsnormer, 2013 Bidragsnormer
- för barn- och ungdomsorganisationer, föreningar för
funktionsnedsatta personer, samlingslokaler mm.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2015 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ronnie Nilsson (SD) yrkar att de avsatta medlen om 3 miljoner
kronor fördelas efter inkomna deltagartillfällen under 2015.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Nilssons ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande
Kultur- Och fritidsnämnden beslutar således
att fastställa verksamhetsbidrag 2015 till 7,25 kronor per
deltagartillfälle
____

3 mars 2015
Handläggare
Controller kultur- och fritidsnämnden
Akten

13

KFN.2015.52.805

§ 20
Beslut om investeringsbidrag 2015.
Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson föredrar ärendet.
För investeringsbidrag prioriterar kultur- och fritidsnämnden årligen
ett eller flera verksamhetsområden, 2013 Bidragsnormer - för barnoch ungdomsorganisationer, föreningar för funktionsnedsatta
personer, samlingslokaler mm.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att verksamhetsområdena Energibesparande åtgärder och
Spontanaktiviteter ska vara prioriterade vid beviljande av
investeringsbidrag 2015.
____

3 mars 2015
Handläggare
Controller kultur- och fritidsnämnden
Akten

14

KFN.2015.49.805

§ 21
Medlemsbidrag till föreningar för funktionsnedsatta.
Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson föredrar ärendet.
Medlemsbidrag utgår med en summa, per bidragsberättigad medlem,
vilken årligen bestäms av berörd nämnd i enlighet med fastställda
bidragsnormer.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att fastställa medlemsbidraget till 40 kronor per medlem för 2015.
____

3 mars 2015
Handläggare
Controller kultur- och fritidsnämnden
Akten

15

KFN.2015.51.805

§ 22
2015 års bidrag till föreningsgårdar mm.
Inom verksamheten Mötesplatser för ungdomar 10-18 år finns av
kommunfullmäktige fastställda bidragsnormer. Beslutet är fattat 2008
som ger idrotts- och fritidsnämnden möjlighet att fastställa
tillämpningsföreskrifter för fördelning av bidragen till föreningar inom
den budgetram som tilldelats nämnden utan att behöva gå tillbaka till
kommunfullmäktige.
Förening som deltar i verksamhet på de kommunala fritidsgårdarna
eller bedriver föreningsgårdsverksamhet bör erhålla125 kr per timme
de håller öppet och maximalt 40.000 kronor. Hänsyn tas till att göra
det möjligt för ytterligare föreningsgårdar.
Övriga delar av bidragsnormerna fortsätter att gälla.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2015 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ronnie Nilsson (SD) yrkar 1. att för 2015 fastställa bidraget för
föreningsgårdsverksamhet eller för bedrivande av
föreningsgårdsverksamhet till 150 kronor per timma varvid i övrigt
gällande normer ska följas . 2. Att under 2015 ge möjlighet till att
maximalt få bidrag om 50 000 kronor.
Proposition och beslut
Ordförande ställer proposition på Ronnie Nilssons ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
De som vill bifalla Ronnie Nilssons yrkande röstar NEJ.
De som vill bifalla arbetsutskottets förslag röstar JA.
forts.

3 mars 2015
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§ 22 forts.
2015 års bidrag till föreningsgårdar mm.
Följande röstar JA: Daniel Risberg (S), Kerstin Ekberg- Söderbom
(S), Jan Elmqvist (S), Peter Glimvall (M), Velia Ekström (M), Tomas
Pärlklo (FP), Eva Runesson (C), Ann Aldinge (S) Billy Åkerström (KD,
Yvonne Sandberg- Fries (V) och Jonas Sandström (S)
Följande röstar NEJ: Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm
(SD)
Reservationer
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar sålunda
1. att för 2015 fastställa bidraget för föreningsdeltagande i
fritidsgårdsverksamhet eller för bedrivande av
föreningsgårdsverksamhet till 125 kronor per timma varvid i övrigt
gällande normer ska följas samt
2. att under 2015 ge möjlighet till att maximalt få bidrag om 40.000
kronor.
____

3 mars 2015
Kommunfullmäktige
Akten

17

IFN.2014.292.822

§ 23
Yttrande över medborgarförslag gällande Karlskrona
varmbadhus.
Ett medborgarförslag har inkommit från Roland Thörnquist om att
ordna en tillfällig lokalitet och lösning av den verksamhet som sker
inom Karlskrona varmbadhus. Eftersom varmbadhuset behöver
förstärkas i dess grund, kommer enligt uppgift varmbadhuset med
dess verksamhet hålla stängt under en längre tid.
Yttrande
Utredning pågår kring varmbadhusets tekniska status vad gäller
grundläggning och bassänger, utredningen utförs av WSP genom
drift & serviceförvaltningen. Slutgiltigt resultat är idag inte klart men
kommer att presenteras under våren 2015.
Effekterna av utredningen kan inte bedömas i nuläget.
Om och när en renovering blir aktuell kommer inte alla besökare
och hyresgäster kunna erbjudas plats. Prioritering av
verksamheterna kommer att bli nödvändig på de båda anläggningar
i Karlskrona och Rödeby.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige
besluta
att medborgarförslaget ska anses besvarat.
____

3 mars 2015
Kommunfullmäktige
Akten

18

KN.2014.128.860

§ 24
Yttrande över medborgarförslag om att underlätta för ungdomar
att delta i Karlskronas kulturliv genom en kommunägd
anläggning.
Ett medborgarförslag från tre ungdomar i Karlskrona har kommit till
kommunen gällande möjligheten att kostnadsfritt 1 gång/månad få
använda en kommunägd anläggning där unga konstnärer och
performers kan visa sin konst. Förslagsställarna menar att
Karlskronas kulturliv är onåbart för unga; antingen så har de inte
åldern inne för att uppleva olika kulturevent eller så är det för dyrt.
Yttrande
Bedömningen är att det är ett bra förslag och att det kan möjliggöras
på ungdomsarenor som Porslinan eller Oden, alternativt att ingå ett
samarbete med någon av kommunens studieförbund.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 februari 2015 tillstyrkt
förslaget.
Yrkanden
Ronnie Nilsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras med uppdrag
att, utifrån genomförd inventering av offentliga lokaler som
förvaltningen förfogar över, omarbeta svaret med vilka lokaler som
kan erbjudas och hur de ska upplåtas.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Nilssons
återremissyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag.
Reservationer
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) reserverar sig
mot beslutet till förmån för eget yrkande.
forts.

3 mars 2015
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§ 24 forts.
Yttrande över medborgarförslag om att underlätta för ungdomar
att delta i Karlskronas kulturliv genom en kommunägd
anläggning.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår sålunda
kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
____

3 mars 2015
Kommunfullmäktige
Akten

20

KN. 2014.94.870

§ 25
Yttrande över medborgarförslag om bronsplattor för
världsarvet.
Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson föredrar ärendet.
Roland Thörnquist har inkommit med medborgarförslag om att
Karlskrona kommun ska beställa bronsgjutna plattor som visar
världsarvet Örlogsstaden Karlskrona i relief. Förslagsställaren
menar att bronsplattorna skulle ge en god uppfattning om
världsarvets utbredning samt bli en god service till personer med
synnedsättning. Plattorna föreslås placeras vid besöksplatser som
Stortorget, Fisktorget, Kungsbron och utkiksplatsen vid
Bryggareberget.
Yttrande
I dagsläget finns det en platta gjuten i brons som berättar om
världsarvet. Den är placerad på Stortorgets norra
del/Klaipedaplatsen och finns nersänkt i den stenbelagda markytan.
På bronsplattan finns information om varför Örlogsstaden Karlskrona
utnämnts till världsarv samt en avbild av stadsplanen för
örlogsstaden. Denna platta är emellertid inte utformad i relief och kan
inte användas av personer med synnedsättning för att orientera sig.
Runtom på Trossö, i anslutning till Lyckeby kronokvarn, vid platsen
för det första varvet på Vämö, vid Skärfva herrgård mm finns s k
världsarvsskyltar som i text och bild berättar om världsarvets olika
delar.
Roland Thörnquist föreslår att bronsplattor ska beställas och
placeras vid olika besökspunkter i huvudsak på Trossö och på
Bryggareberget. Liknande bronsplattor har i närtid framställts och
placerats i Kristianopel samt i Sölvesborg, och kostnaden för att ta
fram ett original samt att gjuta dessa uppgår till ca 100 000 kr per
skylt.
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att det är ett förslag som är
alltför kostsamt att genomföra samt att de nuvarande
världsarvsskyltarna har en liknande funktion som de föreslagna
bronsplattorna.
forts.

3 mars 2015
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§ 25 forts.
Yttrande över medborgarförslag om bronsplattor för
världsarvet.
De nuvarande skyltarna är dock i behov av en översyn och
renovering, i vissa fall t o m en ändrad placering. I samband med en
översyn skulle skyltarna kunna uppdateras, och genom tekniska
lösningar skulle informationen kunna tillgängliggöras även för
personer med synnedsättning.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
_____

3 mars 2015

§ 26
Informationer.
HR- specialist Gisela Hultman informerar om politisk nämnds
arbetsmiljöansvar.
Information lämnas om följande:
 Arbetsmiljöarbete i Karlskrona kommun,
 Tillämplig lagstiftning,
 Nämndens uppgifter,
 Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM (AFS 2001:1)
 Års- hjul,
 Att investera i arbetsmiljön,
 Konsekvensbeskrivningar,
 Handlingsplaner,
 Uppgiftsfördelning,
 Befogenheter och resurser och arbetsmiljö och straffansvar.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att ta informationen till dagens protokoll.
____

22

3 mars 2015

§ 27
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
a) Bokningar i Salongen/Konserthusteatern/ Sparresalen, januari
månad.
b) Internationella bidrag ansökta och beslutade under 2014.
c) Avtal om tillfällig uthyrning av kommunal anläggning för
arrangemanget Funka För livet.
d) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 150216
_____
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3 mars 2015

24

§ 28
Övrigt.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) har önskemål om att få ut
nämndshandlingarna innan arbetsutskottet.
Nämndshandlingarna kommer att skickas till samtliga ledamöter
samtidigt.
Eva Runesson (C) lämnar information om Blekinge Museums
verksamhet.
Ronnie Nilsson (SD) ställer fråga angående nämndens reglemente.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
Billy Åkerstöm (KD) föreslår att minnesanteckningar från
elitidrottsrådet skickas till alla föreningar.
Ordförande Jonas Sandström (S) informerar om diskussioner
omkring digitala nämndshandlingar i kultur- och fritidsnämnden.
Jonas Sandström (S) och Billy Åkerström (KD) rapporterar från möte
med elitidrottsrådet.
_____

30 mars 2015
Ärendeförteckning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 30 mars
2015.
§ 29 Verksamhetspresentation.
§ 30 Kommunstyrelsens direktiv med kultur- och fritidsnämndens handlingsplaner
och mål 2015.
§ 31 Kriterier för Elitidrottsrådet.
§ 32 Handlingsplan/verksamhetsplan för världsarvet Örlogsstaden Karlskona.
§ 33 Svar på motion från Sverigedemokraterna om höstlovet.
§ 34 Anmälningsärenden.
§ 35 Övrigt.
____

1

30 mars 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Fredagen den 30 mars 2015, kl. 13.30- 17.30

Beslutande:

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

Jonas Sandström (S)
Gunilla Gustavsson (C)
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Jonna Lengstedt (S)
Daniel Risberg (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm
Tomas Pärlklo (FP)
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ann Aldinge (S)

Närvarande ersättare

Anders Persson (S)
Ida Henriksson (S)
Tommy Eriksson (S)
Torsten Palmgren (M) §§ 29-31 kl. 13.30-15.40
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (FP)
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson
Controller Anders Svensson
Controller Marie Ottosson
Bibliotekschef Eva Wernersson
Utvecklingsledare Karin Sågerås
HR- specialist Gisela Hultman
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Jan Elmqvist (S)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

2

30 mars 2015

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 29-35
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§ 29-35
Jonas Sandström
Justeringsledamot
............................................. §§ 29-35
Jan Elmqvist

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

april 2015 anslagits på

3

30 mars 2015
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§ 29
Verksamhetspresentation, Upphandling Säljö barnkoloni,
friluftsliv, bidrag,
Upphandlingschef Pär Mortensen informerar om upphandling av
Säljö barnkoloni.
Information lämnas om följande:
 Dagsläget,
 3- årigt avtal är klart,
 Kringkostnader,
 Fast årskostnad,
 Föreståndares lön följer Kommunals avtalsperiod samt
 Hyresavtal utanför avtalsperiod.
Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson redogör för området friluftsliv
Information lämnas om följande:
 Allemansrätten, grund för allt friluftsliv,
 Cykelstrategin,
 Anläggningar för motion,
 Stöd till föreningars initiativ,
 Naturreservat,
 Natura 2000,
 Fågelskydd och sälskydd,
 Riksintresse för skärgårdsliv ,
 Fiske,
 Paddla till Trossö,
 50- talet spår och leder,
 Karlskronaklassikern,
 Evenemang och arrangemang samt
 Framtidens behov.
Utvecklare/ utredare Daniel Lundstedt redogör för området bidrag till
idrotts- och fritidssektorn.
Information lämnas om följande:
 Förutsättningar för bidrag,
 Verksamhetsbidrag,

30 mars 2015











Medlemsbidrag,
Lokalbidrag,
Investeringsbidrag,
Sponsringsbidrag,
Team Karlskrona,
Särskilt stöd/ speciella punktinsatser- projektbidrag,
Internationella bidrag,
Startbidrag,
Simskolebidrag samt
Kartbidrag.

Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson redogör för området bidrag till
kultursektorn.
Information lämnas om följande:
 Kulturföreningar, arrangerande inte utförande,
 Arrangemangsbidrag
 Verksamhetsbidrag,
 Öppna Sinnet,
 Bidrag till studieförbund,
 Kulturpris samt
 Utbildnings- och arbetsstipendier.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att bjuda in Malena Sandgren från Region Blekinge till kultur- och
fritidsnämnden för föredragning om den Regionala kulturplanen.
_____
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30 mars 2015
Kommunstyrelsen
Handläggare
Controller kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

KFN.2015.92.010

§ 30
Kommunstyrelsens direktiv med kultur- och fritidsnämndens
handlingsplaner och mål 2015.
Följande uppdrag har lämnats kopplat till 2015 års budgetarbete:
Nämnd/styrelse som omfattas av ett mål ska fastställa mål för den
egna verksamheten som på ett tydligt sätt relaterar till
kommunfullmäktiges övergripande mål.
Nämnd/-styrelse ska svara för att kommunfullmäktiges angivna mål
blir uttolkat.
Nämndens/styrelsens egen målformulering ska vara ett s.k.
SMARTA-mål. Med det avses att vart och ett av de
nämnds/bolagsspecifika målen ska vara specifikt, mätbart,
accepterat, realistiskt, tidsatt och ansvars fördelat.
Nämndernas/styrelsernas SMARTA mål ska fastställas av
nämnderna/styrelserna senast i mars månad, och redovisas i
respektive nämnd/styrelses marsrapport till kommunstyrelsen.
Antalet SMARTA mål kan vara ett eller flera till vart och ett av de av
fullmäktige satta mål som nämnden/styrelsen omfattas av.
Uppföljning och utvärdering samt analys av måluppfyllelse ska
lämnas av nämnd/- styrelse till kommunfullmäktige i delårsrapporter
och bokslut.
Mål är, om inte annat framgår av fullmäktiges målformulering,
kopplat till verksamhetsåret.
Nämnd/styrelse som utses som ansvarig för genomförande av ett
direktiv ska svara för att direktivet blir uttolkat och verkställt.
Nämnden/styrelsen ska upprätta en handlingsplan för
verkställigheten. Nämnd/styrelse som är ansvarig för ett eller flera
direktiv ska redovisa sina handlingsplaner till kommunstyrelsen i
marsrapporten1 till kommunstyrelsen.
forts.
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30 mars 2015
§ 30 forts.
Kommunstyrelsens direktiv med kultur- och fritidsnämndens
handlingsplaner och mål 2015.
Direktiv ska, om inte annat anges tydligt i fullmäktiges formulering
av direktivet, kunna uttolkas av ansvarig nämnd såsom giltigt för
såväl ett verksamhetsår som över två eller flera år.
Genomförandet av ett direktiv ska så snart det är slutfört
återrapporteras till kommunfullmäktige. Under löpande
verksamhetsår ska status i genomförandeprocessen rapporteras i
delårsrapporterna.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 16 mars 2015 § 20
tillstyrkt förslaget till beslut.
Yrkanden
Peter Glimvall (M) yrkar att att- sats 1 ändras till ” att med de av
kommunfullmäktige beslutade målen som grund fastställa de förslag
till åtgärder som arbetats fram av kultur- och fritidsförvaltningen”.
Ronnie Nilsson (SD) yrkar ändring av att- sats 2 till” att anta de
handlingsplaner som upprättats av kultur- och fritidsförvaltningen”
Gunilla Gustavsson (C) yrkar att formuleringen ”åtgärder” ändras till
”förslag till åtgärder”.
Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar tillägg med ”att målgruppen får i
uppdrag att genomföra en översyn av måldokumentet gällande
nämndspecifika mål”
Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar att målgruppen utökas till att
bestå av minst 1 representant från varje parti.
Ordförande Jonas Sandström (S) yrkar avslag till Yvonne Sandberg
Fries´s yrkande om utökad representation i målgruppen.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Peter Glimvalls ändringsyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt Peter Glimvalls ändringsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Ronnie Nilssons
ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar enligt Ronnie Nilssons
ändringsyrkande.
forts.
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§ 30 forts.
Kommunstyrelsens direktiv med kultur- och fritidsnämndens
handlingsplaner och mål 2015.
Därefter ställer ordföranden proposition på Gunilla Gustavssons
ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kulturoch fritidsnämnden beslutar enligt Gunilla Gustavssons
ändringsyrkande.
Därefter ställer ordföranden på Yvonne Sandberg Fries´ yrkande att
målgruppen utökas till att bestå av minst en representant för varje
parti i kultur- och fritidsnämnden mot ordförandens avslagsyrkande
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt ordförandens
avslagsyrkande.
Votering
De som biträder ordförandens förslag röstar JA
De som biträder Yvonne Sandberg Fries´s förslag röstar NEJ
Följande röstar JA: Gunilla Gustavsson (C), Jonna Lengstedt (S),
Daniel Risberg (S), Jan Elmqvist (S), Tomas Pärlklo (FP), Ann
Aldinge (S) och Jonas Sandström (S).
Följande har röstat NEJ: Billy Åkerström (KD), Peter Glimvall (M),
Velia Ekström (M), Ronnie Nilsson (SD), Susanne Cederholm (SD)
och Yvonne Sandberg Fries (MP).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
1. att med de av kommunfullmäktige beslutade målen som grund
fastställa de förslag till åtgärder som arbetats fram av kultur- och
fritidsförvaltningen
2. att anta de handlingsplaner som upprättats av kultur- och
fritidsförvaltningen
3. att formuleringen ”åtgärder” ändras till ”förslag till åtgärder”
4. att målgruppen får i uppdrag att genomföra en översyn av
måldokumentet gällande nämndspecifika mål.
5. att till kommunstyrelsen överlämna upprättat förslag till mål och
handlingsplaner.
____

30 mars 2015
Handläggare
Akten

KFN.2015.93

§ 31
Kriterier för Elitidrottsrådet.
Förvaltningen har genomfört en översyn av kriterierna för
Elitidrottsrådet. Rådet har funnits sedan 2012 och i Elitidrottsrådet
arbetar representanter från olika elitföreningar och kommunen
gemensamt med att stärka elitidrotten lokalt.
Elitidrottsrådet ska arbeta för att:
 Få fler elitidrottslag och elitidrottare i Karlskrona
 Skapa bra förutsättningar för elitidrott/are
 Studenter på Blekinge Tekniska Högskola (BTH) och
gymnasieelever med elitidrottsambitioner ska ges bra
studiemöjligheter
 Skapa förutsättningar för att kunna träna i Karlskrona under goda
förhållanden
 Få tillgång till tränare på hög nivå

Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
1. att fastställa kriterierna för Elitidrottsrådet 2014-2015
____
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30 mars 2015
Kommunfullmäktige
Handläggare
Akten

KFN.2015.94.870

§ 32
Handlingsplan/ verksamhetsplan för världsarvet Örlogsstaden
Karlskrona.
I kommunen ligger ansvaret för världsarvsfrågor på kultur- och
fritidsnämnden enligt reglemente.
Ansvaret har tidigare också funnits och arbetet kräver en tydlig
intern struktur inom organisation för världsarvsfrågor där berörda
förvaltningar ingår och kontinuerligt samverkar kring utveckling av
världsarvet.
Under 1 år har ett projekt drivits med stöd av medel från
Länsstyrelsen under 2014. En utvecklingsplan med tillhörande
marknadsstrategi har tagits fram av den arbetsgrupp som funnits
för arbetet med världsarvet. Ett världsarvs- råd finns etablerat.
I världsarvsrådet ingår olika parter från i kommunen aktiva
organisationer. Arbetet är uppdelat i olika delar där kommunen
ansvarar för 2, Bildning och Delaktighet samt Publikarbete och
kommunikation.
Inom förvaltningen finna en världsarvssamordnare anställd. En
organisation behövs med flera delaktiga från kommunens sida,
andra förvaltningar, och då skapa en styrgrupp inom kommunen
och en arbetsgrupp med representanter från förvaltningarna.
I Utvecklingsplanen finns en handlingsplan kopplat till de olika
fokusområdena. För att genomföra arbetet finns i
Marknadsstrategin en budget som behövs för att Utveckling i
Karlskrona/ Visit Karlskrona ska kunna effektuera förslagen,
Utvecklingsplan för Världsarvet- Örlogsstaden Karlskrona 20152018. Möjlighet kan finnas att få medfinansiering från bland annat
Södra Östersjöregionen.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet föreslår kultur- och
fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
1. att fastställa en organisation för det fortsatta arbetet med
Världsarvet enligt Marknadsstrategin
2. att anslå medel för genomförande av Marknadsstrategin och
Utvecklingsplanen.

10

30 mars 2015
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Akten

§ 33
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
2) Kommunfullmäktige.
a) Beslut 150212 § 22 Svar på medborgarförslag om att bygga en
motorcrossbana i Jämjö.
b) Beslut 150212 § 23 Svar på medborgarförslag om att anlägga en
bike- park i Karlskrona.
c) Beslut 150212 § 24 Svar på medborgarförslag om att bygga ett
äventyrsbad i Jämjö
d) Beslut 150212 § 37 Ändrad tidplan för verksamhets- och
ekonomistyrning.
_____

30 mars 2015

§ 33
Val av ledamot i arbetsutskottet.
Ordförande, Jonas Sandström, föreslår 1 vice ordförande, Gunilla
Gustavsson (C), som ordinarie ledamot i arbetsutskottet
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att utse Gunilla Gustavsson (C) till ordinarie ledamot i kultur- och
fritidsnämndens arbetsutskott.
_____
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§ 34
Övrigt.
Peter Glimvall (M) informerar om att förslaget om att bygga en
kombinerad arena/kulturhus inte är ett förslag från Moderaterna utan
från en enskild moderat medlem.
Ronnie Nilsson (SD) begär förtydligande avseende frågor ställda på
arbetsutskottet.
Ordföranden svarar.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) begär förtydligande med anledning av
förvaltningschefens uttalande angående idrottshall i Vedeby.
Förvaltningschefen svarar.
Ulf Hansson (V) riktar en eloge och tack till Kulturskolan med
anledning av den scenshow som visades i Konserthusteatern.
Ronnie Nilsson (SD) begär förtydligande avseende att ”fixa till
ishallen” som har förekommit i medierna i samband med SHLs krav
för elitseriespel.
Förvaltningschefen svarar.
Yvonne Sandberg- Fries (S) lyfter frågan om hur kultur- och
fritidsnämnden blir delaktig i arbetet med nytt kulturhus.
Ordföranden tar med sig frågan och återkommer.
Före detta ordförande i SISU, Gert Carlsson, har skickat tackkort för
uppvaktning i samband med pensionsavgång.
Tackkortet läggs till handlingarna
____

4 maj 2015
Ärendeförteckning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 4 maj
2015.
§ 36 Yttrande över förslag till om- och tillbyggnad av ishallen på Arena Karlskrona.
§ 37 Yttrande över förslag om ombyggnation av Karlskrona idrottshall/
Östersjöhallen.
____

1

4 maj 2015
Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, lokal Freden
Fredagen den 4 maj 2015, kl. 10.00- 11.20

Beslutande:

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

Jonas Sandström (S)
Gunilla Gustavsson (C)
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S) § 36 kl. 10.00-11.00
Velia Ekström (M)
Susanne Cederholm
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Ann Aldinge (S)
Anders Persson (S)
Torsten Palmgren (M)
Göran Eklund (SD)

Närvarande ersättare

Ida Henriksson (S)n Del av § 37 kl. 11.00-11.20
Ulf Hansson (V)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Velia Ekström (M)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 36-37
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§ 36-37
Jonas Sandström
Justeringsledamot
............................................. §§ 36-37
Velia Ekström
Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

maj 2015 anslagits på

2

4 maj 2015
Kommunfullmäktige
Akten

3

KFN.2015.132.821

§ 36
Yttrande över förslag till om- och tillbyggnad av ishallen på
Arena Rosenholm.
Karlskrona Hockeyklubb, KHK, har gått upp i elitserien/Sweden
Hockey Leuge, SHL, from säsongen 2015-2016. Kopplat till detta
ställs krav på olika delar av anläggningen och utrustningen för att få
delta i spelet.
För att föreningen ska få spela i SHL finns krav på åskådarvolym,
totalt 5 000 personer varav minst 3500 sittande. Detta skall jämföras
med dagens kapacitet, som totalt är 3464 varav 2564 sittande.
Vidare finns krav på belysning och ny sarg med publikskydd.
Utöver de formella kraven finns också behov av att få tillgång till fler
toaletter, omklädningsrum och ökad tillgänglighet för
funktionsnedsatta.
Från KHK:s sida finns önskemål om förbättrade möjligheter till
försäljningsaktiviteter, restaurang, loger mm.
På uppdrag av kommunstyrelsen har drift- och serviceförvaltningen
utrett frågan och tagit fram förslag till lösningar på ställda krav och
önskemål. I arbetet har deltagit räddningstjänst, miljö- och
byggnadsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltning, kommunledning
men samt berörda föreningar inom ishockey, curling, konståkning,
ishockeyförbundet och SHL.
Förslaget innebär att om- och tillbyggnad sker av nuvarande
ishockeyarena vad gäller:
publikkapacitet om 5010 åskådarplatser varav 3500 sittande
förbättringar av logistik, omklädningsrum, toaletter, tillgänglighet mm
byte av sarg och publikskydd
förbättrad belysning till 1000 lux
skapande av ökade försäljningsmöjligheter, restaurang m.m. enligt
KHK:s önskemål
I förslaget finns en tidplan för genomförande av åtgärderna. Krav från
SHL/Hockeyförbundet innebär att det skall finnas så mycket
genomfört som möjligt vid säsongsstart 16 september 2015.
Att genomföra allt är inte praktiskt möjligt tidsmässigt vilket innebär
att förslaget kommer att prövas av licensnämnden.
forts.

4 maj 2015
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§ 36 forts.
Yttrande över förslag till om- och tillbyggnad av ishallen på
Arena Rosenholm.
En grov kalkyl framräknad för projektet innebär en ungefärlig kostnad
om totalt 75 mnkr.
Avsikten är att snarast efter beslut detaljprojektera samtliga delar.
Parallellt med ovanstående utredning förs samtal mellan berörda
parter kring kostnadsfördelning för olika insatser.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde den
27 april beslutat föreslå kultur- och fritidsnämnden föreslå
kommunfullmäktige
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel om 70 mnkr för omoch tillbyggnad av ishallen på Arena Karlskrona
2. att i driftsbudget kompensera kultur- och fritidsnämnden för
tillkommande investerings- och driftskostnader
Yrkanden
Velia Ekström (M) och Billy Åkerström (KD) yrkar tillägg med att
tillbyggnad av entrédel i två plan inkluderande restaurangdel endast
ska genomföras om avtal med KHK finns avseende finansiering och
driftskostnader.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Velia Ekströms och Billy
Åkerströms tilläggsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Velia Ekströms och Billy
Åkerströms tilläggsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del
att förklara paragrafen omedelbart justerad
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att bevilja kultur- och fritidsnämnden medel om 75 mnkr för
om- och tillbyggnad av ishallen på Arena Karlskrona
2. att i driftsbudget kompensera kultur- och fritidsnämnden för
tillkommande investerings- och driftskostnader
forts.

4 maj 2015
§ 22 forts.
Yttrande över förslag till om- och tillbyggnad av ishallen på
Arena Karlskrona.
3. att tillbyggnad av entrédel i två plan inkluderande restaurangdel
endast ska genomföras om avtal med KHK finns avseende
finansiering och driftskostnader
Yvonne Sandberg- Fries (MP) deltar inte i beslutet.
_____
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4 maj 2015

Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen
Akten

6

KFN.2015.131.821

§ 37
Yttrande över förslag rörande ombyggnation av Karlskrona
idrottshall/ östersjöhallen.
Den gångna inomhussäsongen ha inneburit framgångar inom
idrotten i Karlskrona. HIF Karlskrona har avancerat till elitserien i
handboll och med detta avancemang följer behov av en anläggning
som uppfyller normer för spel i högsta serien.
Besiktning har skett av Karlskrona Idrottshall av representanter från
Svenska handbollsförbundet och Svensk Elithandboll varvid
konstaterats att vissa förändringar måste ske i anläggningen under
en övergångsperiod tills att en ny hall kan komma till stånd. Befintlig
anläggningen måste vara klar att tas i bruk vid seriestart, i början av
september månad, 2015.
Anläggningen är i stort behov av underhåll/renovering. Lokalen
behöver byggas om för att tillgodose skolverksamhetens krav när
brandstationens gymnastiksal rivs. Kultur- och fritidsnämnden är
förstahands hyresgäst av anläggningen.
En genomgång av behov och önskemål har skett i samråd med de
som använder anläggningen för sin verksamhet och ungefärliga
kostnader har beräknats av drift- och serviceförvaltningen.
Renovering och uppfräschning av befintlig anläggning genomförs
som ett underhållsprojekt vilket omfattar läckande tak, luktande
avlopp (stammar och golvbrunnar i omklädningsrum), del av tekniska
installationer samt ytskikt behöver åtgärdas omgående.
Anpassningar för höstens elitseriespel kräver investeringsmedel för
byggnadsåtgärder avseende ny trappa, satellitkiosker, sekretariat
och TV-plattform.
Inventarier som bl.a. ljudanläggning, resultattavla (2),
gardiner/jalusier, bord och massagebänkar och eventuellt
projektionsmöjlighet

4 maj 2015
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forts.
§ 37 forts.
Yttrande över förslag rörande ombyggnation av Karlskrona
idrottshall/ östersjöhallen.
Ytterligare åtgärder behövs inom de närmsta åren.
Nya funktioner så som handikappanpassning och anpassning till
redskapsgymnastik i Östersjöhallen samt installation av automatiskt
brandlarm vilket kräver investeringsmedel

Kultur- och fritidsnämnden beslutar för egen del
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Kultur och fritidsnämndens föreslår kommunstyrelsen besluta
1. att ur kommunstyrelsens reserv anvisa medel 1,1 miljoner kronor
till de akuta investeringsbehoven.
2. att bevilja kultur- och fritidsnämnden kompensation för
tillkommande driftskostnader i kommande budget.
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta
1. att i budget för 2016 anvisa medel, 7 000 tkr, för de Ytterligare
åtgärder som behövs inom de närmsta åren.
2. att bevilja kultur- och fritidsnämnden kompensation för
tillkommande driftskostnader i budget.

____

25 maj 2015
Ärendeförteckning vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 25 maj
2015.
§ 38 Verksamhetspresentation simhallar, varmbadhus och utebad.
§ 39 Budgetuppföljning per den 31 mars 2015 med personaluppföljning per den 28
februari 2015
§ 40 Avtal Karlskrona föreningsallians/ kultur- och fritidsnämnden 2015- 2016.
§ 41 Avtal SISU idrottsutbildarna 2015.
§ 42 Strandgården byggnad 34- Föreningarnas hus.
§ 43 Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående höstlovet.
§ 44 Yttrande över medborgrförslag angående att ta initiativ till att bli värd för
Carlscroona- Royal Navy Band Tattoo.
§ 45. Yttrande över medborgarförslag angående att utlysa en tävling om att ta fram
”Frasse- och Klaura”- staty att placeras vid ”Tårarnas allé” Kungsbron.
§ 46. Yttrande över medborgarförslag angående att namnge området vid norra
Skeppsbrokajen och Skeppsbrokajen till Kofferdihamnen.
§ 47 Anmälningsärenden.
§ 48. Övrigt.
§ 49. Rödeby utebad/ entré kioskbyggnad.
____

1

25 maj 2015
Plats och tid

Karlskrona varmbadhus
Måndagen den 25 maj 2015, kl. 13.30- 16.00

Beslutande:

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

Jonas Sandström (S) §§ 38-45 kl 13.30-15.15
Gunilla Gustavsson (C)
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Daniel Risberg (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm
Tomas Pärlklo (FP) del av § 38 kl. 13.40- 16.00
Yvonne Sandberg- Fries (MP) §§ 38- 41, 43- 49

Tjänstgörande ersättare

Ann Aldinge (S)
Anders Persson (S) §§ 46- 49 kl. 15.15- 16.00
Ulf Hansson (V) § 42

Närvarande ersättare

Anders Persson (S) §§ 38-45 kl 13.30-15.15
Tommy Eriksson (S)
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (FP) del av § 38 kl. 13.40- 16.00
Ulf Hansson (V) § 43

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Ann- Katrin Olsson
Controller Marie Ottosson
Enhetschef Ann- Helen Andersson
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Velia Ekström (M)

Justeringens plats och tid

Drift- och serviceförvaltningen efter
överenskommelse

2

25 maj 2015
Underskrifter
Sekreterare

............................................. §§ 38- 49
Lisbeth Johansson

Ordförande
............................................. §§ 38- 45
Jonas Sandström
Ordförande
…………………………………§§ 46- 49
Gunilla Gustafsson
Justeringsledamot
............................................. §§ 38- 49
Velia Ekström

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
…………………………………..
Lisbeth Johansson

juni 2015 anslagits på

3

25 maj 2015

§ 38
Verksamhetspresentation, varmbadhus, simhallar.
Enhetschef Ann- Helen Andersson föredrar ärendet.
Information lämnas om följande:





Karlskrona Simhall
Karlskrona Varmbadhus
Rödeby simhall
Rödeby Utebad

Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att ta informationen till dagens protokoll
2. att bjuda in Malena Sandgren från Region Blekinge till kultur- och
fritidsnämnden för föredragning om den Regionala kulturplanen.
_____
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25 maj 2015
Kommunledningsförvaltningen
Akten

5

KFN.2015.44.041

§ 39
Budgetuppföljning per den 31 mars 2015 med personaluppföljning
per den 28 februari 2015.
Controller Marie Ottosson och förvaltningschef Ann- Katrin Olsson
föredrar ärendet.
Uppföljning har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2015. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och periodiserad budget
per den 31 mars 2015 jämte helårsbudget och helårsprognos för år
2015, investeringsredovisning, mål och personalnyckeltal.
Sammanfattning samt årsprognos har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 20 april 2015.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna uppföljning, helårsprognos och personalnyckeltal per den
31 mars 2015.

____

25 maj 2015
Karlskrona Föreningsallians
Controller kultur- och fritidsnämnden
Handläggare
Akten

KFN.2015.54.805

§ 40
Avtal Karlskrona föreningsallians/ kultur- och fritidsnämnden
2015- 2016.
Nuvarande avtal med Karlskrona Föreningsallians går ut 30 juni.
Överläggningar har ägt rum mellan kommunen och representanter från
föreningsalliansen vilka resulterat i ett nytt förslag till avtal.
Syftet med avtalet är att tillsammans med föreningslivet skapa bättre
möjligheter för föreningarna och att gemensamt utveckla
föreningsverksamheten.
Medel finns inte speciellt avsatt i internbudget vilket innebär att avtalet
bör finansieras via nämndens reserv.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
1. att teckna avtal med Karlskrona Föreningsallians enligt upprättat
förslag för perioden juli 2015 – december 2016.
2. att anslå medel från nämndens reserv till avtalet
____
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25 maj 2015
SISU idrottsutbildarna
Controller, kultur- och fritidsförvaltningen
Akten

KFN.2015.164.808

§ 41
Avtal SISU idrottsutbildarna 2015.
Önskan finns om att få till stånd ett nytt avtal för 2015.
Nuvarande avtal med SISU Idrottsutbildarna går ut 1 maj 2015. SISU
Idrottsutbildarna vill därefter att överenskommelse träffas per
kalenderår.
Syftet med nya avtalet är att utveckla föreningslivet i Karlskrona med
utgångspunkt från fem punkter genom bland annat seminarium och
workshops.
En av punkterna är att driva processarbetet kring det idrotts- och
fritidspolitiska programmet vilket enligt SISU för deras del kräver en
tidsinsats inom intervallet 75-100h enligt deras tidigare erfarenheter.
Med anledning av detta bedömer SISU att avtalet behöver justeras.
Denna justering innebär en ökning med 60 000 kronor jämfört med
tidigare avtal som låg på totalt 100 000 kronor. Medel finns ej
anvisade i internbudget för 2015.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet föreslår kultur- och
fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
1. att teckna avtal med SISU Idrottsutbildarna enligt upprättat förslag
för perioden maj 2015 – december 2015.
2. att anvisa medel totalt 130 000 kronor för projektet ur kultur och
fritidsnämndens reserv.
_____
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25 maj 2015
Drift- och servicenämnden
Äldrenämnden
Controller kultur- och fritidsförvaltningen
Handläggare
Akten

8

KFN.2015.166.829

§ 42
Strandgården byggnad 34- Föreningarnas hus.
Under 2014 genomfördes en förstudie inom ramen för
Pottholmsprojektet för att utreda förutsättningarna för föreningslivets
möjligheter att fortsätta med sina verksamheter i byggnad 34 på
Strandgården. Avsikten är att bevara och renovera denna byggnad och
möjliggöra rivning av övriga byggnader vid Strandgården så att nya
byggrätter kan skapas enligt framtaget detaljplaneförslag.
De aktuella byggnaderna ägs av Karlskrona kommun
Träffpunkt Strandgården
Den ideella föreningen Träffpunkt Strandgården har varit verksam inom
Strandgården under en längre tid. Föreningens verksamhet var att
tillhandahålla lokaler till andra ideella föreningar inom området, i
huvudsak pensionärsföreningar, patientföreningar och
handikappföreningar. Föreningen har under en längre period dragits
med ekonomiska problem och lokalhyra har inte betalats i enlighet med
hyreskontraktet.
En konkurs var i november 2014 ett faktum.
Efter konkursen
Efter konkursen lämnades uppdrag till berörda förvaltningschefer att
initiera en ny organisation som kunde ta hand om
uthyrningsverksamheten.
I samband med konkursen upphörde avtalet mellan Träffpunkt
Strandgården och äldreförvaltningen att gälla.
Under december 2014 och januari 2015 genomfördes möten med de
föreningar som har sin hemvist inom Strandgården. Önskemål framkom
vid dessa möten att denna anläggning skulle behandlas som Lyckeby
Medborgarhus och Folkets Hus Nättraby, vilka hyrs ut av drift- och
serviceförvaltningen till kultur- och fritidsförvaltningen som i sin tur hyr
ut lokaler till föreningslivet.
För närvarande hyr drift- och serviceförvaltningen ut lokaler till de
föreningar som har kansli/egna utrymmen i Strandgården via
rivningskontrakt. Samlingslokalerna hyrs ut av kultur- och
fritidsförvaltningen på timbasis.
forts.

25 maj 2015
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§ 42 forts.
Strandgården byggnad 34- Föreningarnas hus.
En del utrustning såldes av konkursförvaltaren i samband med
konkursen vilket gjorde att en komplettering skedde med material från
bl.a. Bubbetorp. Materialet som finns kvar i byggnaderna är slitet och
behöver i vissa fall lämnas till deponi.
Planering och anpassning till nya Pottholmen
I det slutliga detaljplaneförslaget så behålls byggnad 34 medan övriga
befintliga byggnader inom området rivs. Den förstudie som togs fram
visade att föreningslivets nuvarande och framtida lokalbehov kan lösas
inom byggnad 34. Denna byggnad ska därför behållas och renoveras
och upplåtas primärt för föreningsändamål.
Föreningarna får fräscha och ändamålsenliga lokaler och en modern
mötesplats skapas. Minimal ombyggnad och samnyttjande av lokaler
medför att lokalkostnaden kan hållas nere. Föreningarna har varit
delaktiga i processen och förslaget har bedömts vara realistiskt att
genomföra.
”Egna” möteslokaler avskaffas. Endast de föreningar som har fast
kanslifunktion får tillgång till enskilda kontorsrum.
Utformning och ombyggnad
Förslag har tagits fram av kommunens fastighetsavdelning
Ekonomi
Ett förslag till ekonomiskt upplägg har tidigare redovisats i förstudien
med syfte att skapa en långsiktigt hållbar ekonomisk situation för
anläggningen.
Lokalkostnad för byggnad 34 har tagits fram 2014 av
fastighetsavdelningen. Grundhyran för plan 1 och plan 2
(samlingslokaler med biytor) kommer att bli 523 tkr/år och inkluderar all
fastighetsdrift och städning samt underhåll och kapitalkostnad efter
renovering. Internt hyreskontrakt tecknas av kultur- och
fritidsförvaltningen, se underlag till internhyres-kontrakt bilaga 1.
Under 2014 beviljades föreningarna på Strandgården lokalbidrag från
Idrotts- och fritidsnämnden med 460 tkr och verksamhetsbidrag från
Äldrenämnden med 220 tkr. Utbetalda bidrag motsvarar ungefär nivån
på den framtida totala årshyran för byggnad 34.
Hyresintäkterna kommer att variera mellan åren beroende på
uthyrningsgrad. Bedömningsvis bör hyresintäkterna inte underskrida
223 tkr/år.
forts.

25 maj 2015
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§ 42 forts.
Strandgården byggnad 34- Föreningarnas hus.
Konsekvensen av detta beräknas bli en nettokostnad om 300 tkr som
föreslås lösas med bidrag på 180 tkr från kultur- och fritidsnämnden och
120 tkr från äldrenämnden.
I
inledningsskedet behövs ett mindre investeringsbelopp om 200 tkr för
att komplettera och ersätta slitna inventarier.
Reglering av bidrag från äldrenämnden
Sedan ett flertal år tillbaka i tiden har äldrenämnden lämnat ett bidrag till
föreningen Strandgården om 220 tkr. För att möjliggöra fortsatt
verksamhet som inkluderar pensionärsföreningar på Strandgården bör
en ramjustering göras mellan kultur- och fritidsnämnden och
äldrenämnden enligt ovanstående förslag.
Hyresnivåer i förslaget
Särskild hyresnivå gäller för föreningar för funktionsnedsatta och för
föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. För 2015 gäller för
dessa föreningar en subventionerad hyra enligt av kultur- och
fritidsnämnden till kommunfullmäktige lämnat taxeförslag.
Förslaget till hyror bör hanteras av kommunfullmäktige i samband med
budget för 2016.
För föreningar tillhörande kultur och fritidsnämndens fritidssektor gäller
att: Föreningar med vuxenverksamhet kan erhålla lokalbidrag med max
20 % av totalt årligt hyresbelopp enligt gällande bidragsnormer under
förutsättning att lokalhyran ej är subventionerad.
Handikapporganisationer och föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet kan söka lokalbidrag för kansliplats med upp till 40
% enligt nu gällande bidragsnormer under förutsättning att lokalhyran
då ej är subventionerad.
Föreningar som bedriver verksamhet inom äldreområdet kan inte få
bidrag för hyra på Strandgården då hyran redan är subventionerad.
I hyran ingår tillgång till anvisad lokal och inkluderar all fastighetsdrift
och städning.
Organisation och administration
Vid möten med föreningsrepresentanter har diskussioner förts
angående framtida organisation utan att frågan om en gemensam
organisation/samorganisation kunnat lösas.
forts.

25 maj 2015
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§ 42 forts.
Strandgården byggnad 34- Föreningarnas hus.
Ett försök med att få in svar på en enkät har gjorts. Svaren var få och
därför går det inte att dra några slutsatser om fortsatt deltagande.
Försiktighet råder från föreningslivets sida.
Inledningsvis bör därför kultur- och fritidsförvaltningen administrera
uthyrning av samlingslokaler inom byggnad 34. För att klara de
tillkommande arbetsuppgifterna måste förvaltningens bokningstjänst
förstärkas.
På sikt är målsättningen att föreningarna i lämplig associationsform kan
lösa denna uppgift. Drift- och serviceförvaltningen hyr ut fasta
kansliplatser direkt till berörda föreningar.
Byggnad 34 - ett föreningshus för staden Karlskrona
När byggnad 34 renoverats och ställts i ordning så blir dessa lokaler
förstahandsval för föreningsverksamheten i staden. Detta innebär att
kultur- och fritidsnämnden bör styra föreningarnas val av lokaler till
Strandgården genom att begränsa rätten till lokalbidrag för övriga
lokaler inom staden.
Vid upplåtelse är det viktigt att tänka på att lokalerna är en del i
folkhälsoarbetet och ska ses som en satsning på att öka de sociala
kontaktytorna. Tillgången och tillgängligheten för olika
sammanslutningar med koppling till jämställdhet och mångfald ska
beaktas.
Lokalerna beräknas vara klara att tas i bruk vid årsskiftet 2015/2016.
Arbetsutskottet har vid sammanträde den 11 maj tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Ulf Hansson (V) yrkar att Strandgårdens byggnad 34 inte ska bli ett
föreningarnas hus eftersom ett kulturhus skall upprättas där även
föreningar ska få utrymme.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ulf Hanssons avslagsyrkande mot
arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Ordföranden beviljar Ulf Hansson rätt att bifoga särskilt yttrande till
prorokollet. Protokollsbilaga 1.
forts.

25 maj 2015
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§ 42 forts.
Strandgården byggnad 34- Föreningarnas hus.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
1. att godkänna redovisad inriktning att låta Strandgårdens byggnad 34
bli ett föreningarnas hus.
2. att ge drift- och serviceförvaltningen i uppdrag ställa iordning
lokalerna i byggnad 34 i enlighet med redovisad förstudie och med
inflyttning under december 2015.
3. att godkänna bifogade underlag till internhyreskontrakt för hyra av
möteslokaler i byggnad 34.
4. att kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för vidare uthyrning av
möteslokaler till berörda föreningar.
5. att godkänna redovisad ramjustering av bidragsmedel, 120 tkr/år,
mellan äldreförvaltning och kultur- och fritidsförvaltning.
6. att förändringen skall vara verkställd och klar med start 2016-01-01.
7. att fastställa hyra för mötes- och cirkellokal till föreningar med
pensionärsverksamhet till 48 kronor/timme
_____

25 maj 2015
Kommunfullmäktige
Akten
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KFN.2015.10.810

§ 43
Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående
höstlovet.
Motionen väcktes på kommunfullmäktiges sammanträde den 10- 11
december 2015 § 224 av Christopher Larsson (SD) Kultur- och
fritidsförvaltningen har lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att kultur- och fritidsförvaltningen har under
många år haft ansvaret för Vinterlovsprogrammet.
Förvaltningen ser det positivt att ge föreningarna möjligheten att visa
upp sin verksamhet precis som att det är av stort värde att barn och
ungdomar har möjlighet att ”prova på” olika föreningsverksamheter
under vinterlovet.
Det är ett arbete som kräver en hel del personalresurser. Det är ett
roligt men tidskrävande arbete. Nuvarande resurser är begränsade och
kräver nyanställning eller nedskärning av öppethållandet på
fritidsgårdarna om samma verksamhet ska genomföras på höstlovet.
Förvaltningen arbetar med Främjandeperspektivet – ungdomsinflytande
- som bland annat gör att fokus sätts på vad ungdomarna vill. Inga
aktiviteter planeras eller genomförs utan ungdomarnas initiativ,
medverkan och förslag. När det gäller ett likartat upplägg på höstlovet
som på vinterlovet har det inte kommit några förslag från några
ungdomar om detta.
Förutom vinterlov finns det ett antal andra lov fördelade över året där
höstlovet är ett. Fritidsgårdarna erbjuder verksamhet under dessa med
speciella aktiviteter och anpassade öppettider.
När det gäller att använda sig av en App så lämnar Karlskrona
kommuns kommunikationsavdelning följande information. Generellt ska
försiktighet gälla med Appar. Uppfattningen är att de flesta använder
webben även i telefonen.
Aktuellt program finns på kommunens hemsida vilket det också
informeras om i det tryckta programmet.
Arbetsutskottet har vis sammanträde den 11 maj 2015 § 33 tillstyrkt
förslaget.
forts.
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§ 43 forts.
Yttrande över motion från Sverigedemokraterna angående
höstlovet.
Yrkanden
Ronnie Nilsson (SD) yrkar återremiss för att förtydliga yttrandet
avseende motionens menig att barn ska erbjudas ett ”sportlov” även på
höstlovet.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Ronnie Nilssons återremissyrkande
mot arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Reservationer
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) reserverar sig till
förmån för eget yrkande
Kultur- och fritidsnämnden föreslår således kommunfullmäktige
besluta
att avslå motionen.
_____

25 maj 2015
Kommunfullmäktige
Akten
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KFN.2015.80.106

§ 44
Yttrande över medborgarförslag angående att ta initiativ till att bli
värd för Carlscroona- Royal Navy Tattoo.
Medborarförsslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015 § 11 av Roland Thörnqvist.
Förslaget är attkarlskrona kommun ska ta beslut om att bli värd för
”Carlscroona- Royal Navy Band Tattoo”.
Kultur- och fritidsförvaltningen har lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att kultur- och fritidsförvaltningen bedömer att
förslaget är intressant men att det krävs flera förutsättningar för att
genomföra ett traditionellt tattoo i Karlskrona. Det kräver en bred,
samverkande organisation där kommunen endast är en av flera parter.
Det krävs också samverkan med redan etablerade tattoo (Eksjö och
Ystad). Dessutom krävs finansiering från olika håll och, inte minst, ett
stort engagemang från ideella aktörer. Dessa förutsättningar måste
ytterligare utredas.
Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att Utveckling i Karlskrona AB
ges uppdraget att undersöka förutsättningarna för möjligheten att
Karlskrona blir värd för ett internationellt tattoo.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet föreslår kultur- och
fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
1. att medborgarförslaget ska anses vara besvarat
2. att Utveckling i Karlskrona AB ges uppdraget att undersöka
förutsättningarna för möjligheten att Karlskrona blir värd för ett
internationellt tattoo.
_____

25 maj 2015
Kommunfullmäktige
Akten
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KFN.2015.81.866

§ 45
Yttrande över medborgarförslag angående att utlysa en tävling om
att ta fram ”Frasse- och Klaura”- staty att placeras vid ”Tårarnas
Allé” Kungsbron.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
29 januari 2015 § 11 av Roland Thörnqvist.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska ta beslut om en tävling om att
ta fram ”Frasse- och Klaura”- staty vilken placeras vid ”Tårarnas Allé”,
Kungsbron. Vid denna plats tog anhöriga farväl inför långresor och
världsomseglingar i flottans tjänst.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att kultur- och fritidsförvaltningen ser fyra olika
ingångar/möjligheter i medborgarförslaget; tävling, staty, platsen och de
fiktiva personerna ”Frasse & Klaura”.
Vad det gäller tävlingsförfarande vid konstnärlig gestaltning såsom en
staty i Karlskrona kommun är det brukligt att kultur-och
fritidsförvaltningen träder in först vid framtagandet av ett nytt
gestaltningsprogram. I nämnda gestaltningsprogram kan en tävling först
bli utlyst när belopp överskrider en specifik summa av
projekteringskostnaden. Platsen anser kultur- och fritidsförvaltningen är
intressant och värdefull ur flera aspekter; marinens historia, social- och
kvinnohistoria, Karlskronas världsarv m.m. De fiktiva personerna
”Frasse & Klaura” har redan uppmärksammats i Karlskronas stadsbild i
form av en ”Frasse & Klauras bänk” placerad i den stadsdel dit de
kopplas i sin historia, nämligen Björkholmen.
Kultur- och fritidsförvaltningen finner att en del av förslaget är
intressant, men att det innebär stora kostnader. I nuvarande läge har
förvaltningen inte möjlighet att bära dessa kostnader.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet föreslår kultur- och
fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
_____

25 maj 2015
Kommunfullmäktige
Akten
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KFN.2015.77.246

§ 46
Yttrande över medborgarförslag angående att namnge området vid
norra Skeppsbrokajen till Kofferdihamnen.
Medborgarförslaget väcktes vid kommunfullmäktiges sammanträde den
12 februari 2015 § 33 av Roland Thörnqvist.
Förslaget är att Karlskrona kommun ska ta beslut om att namnge
området vid Norra Skeppsbrokajen och Skeppsbrokajen till
Kofferdihamnen.
Kultur- och fritidsnämnden har lämnat yttrande och förslag till beslut.
Förvaltningen skriver att kultur- och fritidsförvaltningen ser positivt på
möjligheten att bevara minnet av platsens historiska funktion som
kofferdihamn. I dialog med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
har kultur- och fritidsförvaltningen undersökt möjligheten att byta namn
på det aktuella området till föreslagna Kofferdihamnen. I samband med
att nya markytor färdigställs i Karlskrona stadsmarina, däribland
Skeppsbrokajen, är namnen på området vid stadsmarinan redan
etablerade och ska därmed inte bytas.
Kultur- och fritidsförvaltningen vill däremot öppna upp för möjligheten att
begreppet ”Kofferdi” uppmärksammas för att påminna om vilken
funktion platsen haft historiskt som civil hamn och handelsplats från
stadens grundade och framåt. I stadsbilden finns mycket få kulturmiljöer
kvar som berättar om stadens civila liv. Då möjligheten att ändra kajens
namn är uteslutet kan istället namnet ihågkommas genom en
konstnärlig gestaltning av platsen, ett minnesmärke eller motsvarande.
Efter tillstyrkan från arbetsutskottet föreslår kultur- och
fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget
_____

25 maj 2015
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§ 47
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt
- Bokningar i Salongen/Konserthusteatern/ Sparresalen, februari och
mars månad.
- Bokningar i Konserthusteatern och Sparresalen mars månad.
- Avtal om tillfällig förhyrning av kommunal lokal/ anläggning, Svenska
Auktionsbyrån.
- Avtal om tillfällig förhyrning av kommunal lokal/anläggning Compass
Fairs Sweden AB.
- Svar på skrivelse från Karlskrona gymnastikförening.
2) Kommunfullmäktige
a) Beslut 150319 § 46 kommunala val
b) Beslut 150319 § 45 Avsägelser av kommunala uppdrag
c) Beslut 150319 § 49 Finansrapport 2014
3) Kommunstyrelsen
a) Beslut 150303 § 64 Avrapportering styrgruppen för nytt kulturhus
b) Beslut 150303 § 52 Ny fritidsgård i Nättraby
c) Beslut 150303 § 68 Säkerhetsbokslut 2014- Trygghet och säkerhet.
d) Beslut 150331 § 123 Förordnande av kommundirektör,
förvaltningschef/ kommunikation och förvaltningschef/ näringsliv.
e) Beslut 150331 § 96 Shape up Karlskrona.
4) Beslut KSAU 150309 § 21 Bokslutsberedning 2014.
5) Beslut DSN 150421 § 62 Investeringstillstånd B- hall Vedebyskolan.
6) Sammanställning av verksamhetsbidrag hösten 2014.
7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll 150511
_____
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§ 48
Övrigt.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) ställer fråga om anledningen till att inte
kultur- och fritidsnämnden får föredragning om kulturvarteret Bonde
eller Idrottshallen.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
Velia Ekström ställer fråga angående informations/planeringsdagar för
kultur- och fritidsnämnden.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
Ulf Hansson (V) ställer fråga angående hur långt utredningen om
kulturkvarteret Bonde har kommit och när ärendet kommer upp i kulturoch fritidsnämnden.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående var ärendet om
Vedebyhallen ligger.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
Eva Runesson (C) rapporerar från sammanträde med Kommunala
Rådet för Funktionshinderfrågor.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att informationen tas till
dagens protokoll
_____

25 maj 2015
Drift- och serviceförvaltningen
Handläggare
Controller, kultur- och fritidsförvaltningen
Akten
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KFN. 2015.165.441

§ 49
Rödeby utebad/ entré kioskbyggnad.
Sedan många år tillbaka införskaffades en mindre entré/kioskbyggnad
till Rödeby utebad av idrotts- och fritidsförvaltningen för att kunna ta
emot våra besökare. Denna byggnad ingår inte i hyresavtalet som finns
upprättat med drift- och serviceförvaltningen (DOS). Kontakt har tagits
med DOS och tillsammans har en genomgång skett av vad som skulle
behöver åtgärdas innan utebadet öppnar i början av juni.
Efter många års slitage och brist på underhåll är byggnaden i stort
behov av en renovering där inredningen likande en mindre
köksinredning inklusive kyl/frys behöver bytas ut. Fronten på kiosken,
med ett glasparti/skjutlucka, måste bytas ut/ byggas om pga. att det är
en olämplig arbetsmiljö för personalen.
DOS anser att det är rimligt att DOS tar över ansvaret för kiosk/entrébyggnaden och att lägga in denna i ett nytt hyresavtal där
kapital/driftskostnader samt framtida underhåll skall ingå. DOS avsätter
50 tkr i ett klumpanslag för att kunna genomföra ovanstående
renovering snarast vilket kommer att vävas in i det nya hyresavtalet till
kultur- och fritidsförvaltningen.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att entré/kioskbyggnaden på Rödeby utebad överlåts till drift- och
serviceförvaltningen och att lägga in denna i ett nytt hyresavtal där
kapital/driftskostnader samt framtida underhåll ingår.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens controller
Akten

KFN.2015.44.041

§ 50
Budgetuppföljning per den 31 maj 2015 med
personaluppföljning per den 30 april 2015.
Ärendet föredras av controller Marie Ottosson.
Uppföljning har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2015. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och periodiserad
budget per den 31 maj 2015 jämte helårsbudget och helårsprognos
för år 2015, investeringsredovisning, mål och personalnyckeltal.
Sammanfattning samt årsprognos har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 15 juni 2015.
Kultur och fritidsnämnden har vid sammanträde den 24 augusti
tillstyrkt kultur- och fritidsnämndens förslag.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att godkänna uppföljning, helårsprognos och personalnyckeltal per
den 31 maj 2015.
____
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Handläggare
Akten
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KFN.2015.223.871

§ 51
Uppdrag att utreda möjligheterna och behoven för ett
besökscentrum för världsarvet.
Ärendet föredras av världsarvssamordnare lena Johansson.
Redan år 2016 finns behovet av en ny plats för ett Besökscentrum
för världsarvet. Ett antal lösningar har föreslagits av olika aktörer.
Beslut om hur och på vilken plats Besökscentrum för världsarvet ska
utvecklas under perioden 2016-2018 bör tas av kultur- och
fritidsnämnden snarast möjligt.
Karlskrona kommun och (Karlskrona Aspö församling) har sedan
2009 haft en samverkan som inneburit att Besökscentrum för
världsarvet under sommartid har kunnat inhysas i
Trefaldighetskyrkan, som ägs och förvaltas av Svenska kyrkan.
Församlingens huvudkyrka Fredrikskyrkan har fram till 2015 använts
för gudstjänster, mässor, förrättningar, medan Trefaldighetskyrkan
har använts mycket lite för gudstjänster, endast för enstaka
förrättningar.
Från december 2015 och fram till 2018 kommer Fredrikskyrkan att
renoveras så omfattande att kyrkan måste stängas för besökare.
Trefaldighetskyrkan kommer under denna period att användas av
församlingen i mycket större utsträckning än tidigare. Detta innebär
att Besökscentrum för världsarvet inte kan fortsätta finnas kvar i
Trefaldighetskyrkan efter sommaren 2015. Kyrkan måste återställas,
och en ny plats måste hittas för ett tillfälligt Besökscentrum. Planer
för ett permanent Besökscentrum finns omnämnda i Karlskrona
kommuns utredning om möjligheterna att omvandla kvarteret Bonde,
som omfattar bl a stadsbibliotekets lokaler, nuvarande
församlingshem, Nordenskiöldska gården och Trefaldighetskyrkan,
till ett kulturkvarter. Ett permanent Besökscentrum för världsarvet kan
dock troligen bli verklighet tidigast år 2018.
I samband med att samverkan inleddes tog arkitekt Caroline Olsson
fram förslag för gestaltningar av kyrkan/det nya Besökscentrum. Det
förslag som antogs av kommunen och församlingen i samråd med
länsstyrelsen innebar att kyrkans östra och västra korsarmar samt
mittutrymmet under kupolen nyttjades för en utställning/gestaltning.
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Ett ”rum i rummet” byggdes upp i östra korsarmen, och i västra
korsarmen placerades en arbetsstation samt en pedagogisk aktivitet,
och för mittutrymmet skapades ett runt bord med en större karta som
beskrev världsarvet och dess olika delar. För att kunna nyttja
korsarmarna var det nödvändigt att avlägsna en del av kyrkbänkarna.
Eftersom Trefaldighetskyrkan och kyrkorummet är en kulturhistorisk
miljö med mycket högt värde anlitades Fortifikationsverkets
Kulturhantverksgrupp för arbetet. Kulturhantverksgruppen
avlägsnadebänkarna, och de byggde dessutom upp utställningen
och gestaltningens olika delar 2009.
I länsstyrelsens beslut om tillstånd för att avlägsna bänkar i kyrkans
östra och västra korsarmar framgår tydligt att detta tillstånd är
tillfälligt och endast gäller så länge som kyrkan också används som
Besökscentrum för världsarvet. De installationer som gjorts i kyrkan i
form av gestaltningar och utställningar ska också avlägsnas så att
kyrkan återställs till tidigare skick.
Besökscentrum för världsarvet har under perioden 2009-2015 hållit
öppet under sommaren, med start 6 juni och minst t o m augusti
månad. Bemanningen har Kulturförvaltningen ansvarat för, med
undantag för året 2010 då turistbyrån hade uppdraget att bemanna.
De flesta somrar har Besökscentrum varit öppet samtliga veckodagar
på dagtid.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att utreda möjligheter
och behov för ett tillfälligt Besökscentrum för världsarvet samt ta fram
ett förslag för ett beslut
_____
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§ 52
Fyllnadsval efter Ulf Lundh (C).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. att till Öppna Sinnet- gruppen utse Gunilla Gustafsson (C)
2. att till arbetsgruppen för mål/prioriteringar utse Gunill Gustafsson
(C).
_____
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Kommunfullmäktige
Akten

8

KFN.2015.78.822

§ 53
Svar på medborgarförslag angående hanteringen av barnen vid
simskolan i Karlskrona Varmbadhus.
Ärendet föredras av förvaltningschef Elina Tyrberg.
Åsa Wijk har i sitt medborgarförslag beskrivit ”som läget ser ut nu så
behöver ensamstående lämna våra små barn, av motsatt kön, till att
klä om och göra sig redo för simskola alldeles själva…” Vidare
saknar förslagslämnaren fler duschar för allmänheten.
Simskolan föreslås lösa detta genom att avsätta en personal av
vardera kön att vara tillsammans med barnen i omklädningsrummen
före och efter simskolan för att stötta och se till att de kommer
iordning och på så vis slippa vara ensamma i omklädningsrummet.
I Karlskrona Simhall har vi förutom omklädningsrummen för
damer/herrar även två separata duschar för allmänheten där man har
möjlighet att vara tillsammans med sitt barn. Dessa duschar saknar
dock egna klädskåp vilket innebär att klädskåpen i
omklädningsrummen får användas. Det finns ett nybyggt duschrum
vid stora bassängen och ett duschrum en våning upp som också kan
nyttjas av allmänheten, de är alltså inte personalduschar.
Ansvaret för barnen vid simskolan har berörd simskola varför frågan
om bemanningen i omklädningsrummen vid ombyte får riktas direkt
till dem.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och
fritidsnämnden kommunfullmäktige besluta
att anse medborgarförslaget besvarat
_____
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Kommunstyrelsen
Akten

KFN.2015.173.880

§ 54
Svar på remiss gällande förslag om kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde.
Kultur- och fritidsnämnden (KFN) har av kommunstyrelsen getts
möjlighet att lämna yttrande över rubricerat förslag. På uppdrag av
KFN inhämtades även synpunkter från Region Blekinge.
På kommunstyrelsens uppdrag gjordes en initial utredning under
våren 2015 om möjligheten att skapa moderna och
ändamålsensliga lokaler för stadsbibliotek, konsthall och
besökscentrum för Karlskronas världsarv i kvartetet Bonde.
Kvarteret skulle således skapa ett kulturhus/kulturkvarter på egen
kommunal mark. I förlängningen kan också ett ”kulturtorg” skapas
där konserthuset ingår.
I utredningens förslag ligger att totalrenovera det nuvarande
stadsbiblioteket samt att riva den äldre fastigheten (”Gula Huset”)
på Borgmästaregatan där några av bibliotekets personalutrymmen
och den publika Blekingesamlingen finns, till förmån för en
nybyggnation om 4 våningsplan. Totalytan för stadsbibliotek,
konsthall och besökscentrum för Karlskronas världsarv beräknas
till ca 5000 m2.
Till utredningen hör också om kommunalt intresse finns av de två
fastigheter i kvarteret som ägs av Svenska kyrkan och som finns
ute till försäljning.
Utredningen föreslår
• att kommunfullmäktige fattar ett nytt inriktningsbeslut där
placeringen av ett kulturhus på Kungsplan ändras till förmån för ett
kulturkvarter i kvarteret Bonde
• att inriktningsbeslutet också omfattar köp av Nordenskiöldska
gården
• att kommunen går vidare med en fördjupad utredning om
innehåll och funktioner
• att kommunen utlyser en arkitekttävling
• att en projektgrupp tillsätts för det fortsatta arbetet
• att en styrgrupp utses för projektet
forts.
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§ 54 forts.
Svar på remiss gällande förslag om kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde.

Aktuell utredning omfattas inte Kulturskolans behov av större ytor
och mer funktionella ytor. Så ej heller behovet av en black box.
Kultur- och fritidsnämndens viktigaste prioritering i utredningen av
kvarteret Bonde är att skapa bästa förutsättningar för att möta
medborgarnas behov och de verksamheter som bedrivs inom
kultur- och fritidsförvaltningen.
Utöver medborgarnas behov av platser för upplevelser, möten,
kunskap, kreativitet, lärande och fantasi i det offentliga
stadsrummet, står vi också inför faktumet av årligen
återkommande arbetsmiljöproblem, ställningstagande till
hyresavtal som löper ut inom närtid, omoderna/dysfunktionella
lokaler som inte uppfyller nutida behov samt platsbrist.
Synpunkter:
• att dialog inleds med Länsstyrelsen i Blekinge i syfte att
säkerställa att byggnation inte inverkar negativt på kärnvärdena för
världsarvet Örlogsstaden Karlskrona och riksintresset Karlskrona
(K15). Kvarteret Bonde är beläget mitt i världsarvet och
riksintresset och har mycket höga kulturhistoriska värden. En
fördjupad utredning bör innehålla en analys av t ex hur högt det är
möjligt att bygga och vilka arkeologiska undersökningar som krävs.
• att fördjupad utredning görs i dialog med respektive verksamhet;
stadsbibliotek, konsthall och besökscentrum i fråga om behov,
funktion, flexibilitet, tillräckliga ytor och förväntade synergieffekter.
En diskussion om morgondagens bibliotek som en viktig
mötesplats i staden är nödvändig som en del av utredningen.
• att utredningen har ett kreativt barn- och ungdomsperspektiv för
kulturhuset/kulturkvarteret Bonde.
• att Kulturskolans behov parallellt får en separat fördjupad
utredning om förbättring och ändamålsenliga lokaler.
• att beakta att avtalstiden för Karlskrona konsthall i närtid löper
ut. Ställningstagande behöver göras om Karlskrona konsthalls
fortsatta lokalisering ska förändras.

forts.
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§ 54 forts.
Svar på remiss gällande förslag om kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde.
 att beakta att Kultur- och fritidsförvaltningens samverkan med
Svenska kyrkan gällande Besökscentrum för världsarvet i
Trefaldighetskyrkan avslutas under hösten 2015, vilket innebär att
Besökscentrum står utan lokal.
• att i utredningen uppmärksamma hur vi tryggar Läsesällskapets
Bibliothek, om kommunen ej avser köp av Nordenskiöldska gården
i kvarteter Bonde.
• att i utredningen beakta kostnaderna för hur vi säkerställer
tillfälliga lokaler och kostnader för samtliga berörda verksamheter
om ny- tillika ombyggnation äger rum.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott har vid sammanträde
den 24 september 2015 tillstyrkt förslaget.
Yrkanden
Billy Åkerström (KD) och Torsten Palmgren (M) yrkar att yttrandet
kompletteras med
att det görs en utredning på vad kostnaderna för den verksamhet
som inte ryms i kvarteret Bonde kostar på annan plats,
att man kompletterar utredningen med hur man löser Kulturskolans
behov av större lokaler samt
att båda förslagens olika kvaliteter vägs in i det fortsatta
utredningsarbetet och man då särskilt beaktar den tidigare
styrgruppens tankar kring satsning på ungdomar och utvecklingen
av den nya stadsdelen Pottholmen.
Ordförande Jonas Sandström (S) yrkar avslag på samtliga Billy
Åkerströms m.fl. yrkanden
Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar att yttrandet kompletteras med
att utreda möjligheten at uppföra en Black Box placerad i
Mellanstaden,
att innan slutgiltigt beslut tas gällande kvarteret Bonde genomföra
en omfattande medborgardialog baserad på det tidigare förslaget
till nytt kulturhus och det nya utredningsmaterialet som avser
kvarteret Bonde samt
att utreda ett besökscenter för biosfärsområde Blekinge Arkipelag.

forts.
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§ 54 forts.
Svar på remiss gällande förslag om kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Billy Åkerströms m.fl.
tilläggsyrkande, att det görs en utredning på vad kostnaderna för
den verksamhet som inte ryms i kvarteret Bonde kostar på annan
plats, mot ordförandens avslagsyrkande och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar avslå Billy Åkerströms m.fl.
tilläggsyrkande.
Votering
Den som bifaller Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande röstar NEJ
Den som avslår Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande röstar JA.
Följande röstar NEJ: Billy Åkerström (KD), Torsten Palmgren (M),
Bengt Saltö (M) Göran Eklund (SD), Susanne Cederholm (SD) och
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Följande röstar JA: Eva Runesson (C), Ann Aldinge (S), Anders
Persson (S), Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Jan Elmqvist (S)
Marianne Grundblad (FP och Jonas Sandström (S).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således med röstsiffrorna 7 JA
mot 6 NEJ att avslå Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Billy Åkerströms m.fl.
tilläggsyrkande, att innan slutgiltigt beslut tas gällande kvarteret
Bonde genomföra en omfattande medborgardialog baserad på det
tidigare förslaget till nytt kulturhus och det nya utredningsmaterialet
som avser kvarteret Bonde, mot ordförandens avslagsyrkande och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar avslå Billy Åkerströms
m.fl. tilläggsyrkande.
Votering
Den som bifaller Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande röstar NEJ
Den som avslår Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande röstar JA.
Följande röstar NEJ: Billy Åkerström (KD), Torsten Palmgren (M),
Bengt Saltö (M) Göran Eklund (SD) och
Susanne Cederholm (SD)
forts.
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§ 54 forts.
Svar på remiss gällande förslag om kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde.
Följande röstar JA: Eva Runesson (C), Ann Aldinge (S), Anders
Persson (S), Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Jan Elmqvist (S)
Marianne Grundblad (FP), Yvonne Sandberg Fries (MP)
och Jonas Sandström (S).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således med röstsiffrorna 8 JA
mot 5 NEJ att avslå Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Billy Åkerströms m.fl.
tilläggsyrkande, att båda förslagens olika kvaliteter vägs in i det
fortsatta utredningsarbetet och man då särskilt beaktar den tidigare
styrgruppens tankar kring satsning på ungdomar och utvecklingen
av den nya stadsdelen Pottholmen.
Votering
Den som bifaller Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande röstar NEJ
Den som avslår Billy Åkerströms m.fl tilläggsyrkande röstar JA.
Följande röstar NEJ: Billy Åkerström (KD), Torsten Palmgren (M),
Bengt Saltö (M) Göran Eklund (SD), Susanne Cederholm (SD) och
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Följande röstar JA: Eva Runesson (C), Ann Aldinge (S), Anders
Persson (S), Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Jan Elmqvist (S)
Marianne Grundblad (FP och Jonas Sandström (S).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således med röstsiffrorna 7 JA
mot 6 NEJ att avslå Billy Åkerströms m.fl. tilläggsyrkande.
Därefter ställer ordföranden proposition på Yvonne Sandberg
Fries´ tilläggsyrkande, att utreda möjligheten att uppföra en Black
Box placerad i Mellanstaden, mot arbetsutskottets förslag och
finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets
förslag.

forts.
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§ 54 forts.
Svar på remiss gällande förslag om kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde.
Votering
Den som bifaller Yvonne Sandberg Fries´ tilläggsyrkande röstar
NEJ.
Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA.
Följande röstar NEJ: Billy Åkerström (KD), Torsten Palmgren (M),
Bengt Saltö (M) Göran Eklund (SD), Susanne Cederholm (SD) och
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Följande röstar JA: Eva Runesson (C), Ann Aldinge (S), Anders
Persson (S), Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Jan Elmqvist (S)
Marianne Grundblad (FP och Jonas Sandström (S).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således med röstsiffrorna 7 JA
mot 6 NEJ enligt arbetsutskottets förslag.
Därefter ställer ordföranden proposition på Yvonne Sandberg
Fries´ tilläggsyrkande, att innan slutgiltigt beslut tas gällande
kvarteret Bonde genomföra en omfattande medborgardialog
baserad på det tidigare förslaget till nytt kulturhus och det nya
utredningsmaterialet som avser kvarteret Bonde, och finner att
kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Votering
Den som bifaller Yvonne Sandberg Fries´ tilläggsyrkande röstar
NEJ.
Den som bifaller arbetsutskottets förslag röstar JA.
Följande röstar NEJ: Billy Åkerström (KD), Torsten Palmgren (M),
Bengt Saltö (M) Göran Eklund (SD), Susanne Cederholm (SD) och
Yvonne Sandberg Fries (MP)
Följande röstar JA: Eva Runesson (C), Ann Aldinge (S), Anders
Persson (S), Kerstin Ekberg- Söderbom (S), Jan Elmqvist (S)
Marianne Grundblad (FP och Jonas Sandström (S).
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således med röstsiffrorna 7 JA
mot 6 NEJ enligt arbetsutskottets förslag.
forts.
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§ 54 forts.
Svar på remiss gällande förslag om kulturhus/kulturkvarter i
kvarteret Bonde.

Därefter ställer ordföranden proposition på Yvonne SandbergFries´ tilläggsyrkande, att utreda ett besökscenter för
biosfärsområde Blekinge Arkipelag, mot arbetsutskottets förslag
och finner att kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt Yvonne
Sandberg Fries´ yrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
1. att lägga till ”att utreda ett besökscenter för biosfärsområde
Blekinge Arkipelag” i yttrandet till kommunstyrelsen
2. att lämna upprättat yttrande till kommunstyrelsen
_____
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§ 56
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt,
bilagor till protokollet.
2) Beslut Räddningstjänsten Östra Blekinge 150720 Angående
övernattning i Skatehallen
3) Kulturrådet Fördelning av statsbidrag till inköp av litteratur till folk
och skolbibliotek.
4) Kommunfullmäktige
150616-17 § 117 Rapport avseende finansverksamheten första
kvartalet 2015
1506
16- 17 § 124 Försslag till riktlinjer för God Ekonomisk
Hushållning
150616-17 § 118 Förslag till kommungemensam värdegrund
160616-17 § 116 Årsredovisning för år 2014 för Karlskrona
kommun
150616-17 § 125 Budget 2016 och planer 2017-2018 för
Karlskrona kommuns samlade verksamheter
150616-17 § 115 Revisionsberättelse år 2014 och beslut om
ansvarsfrihet för Karlskrona kommun
150603 § 80 Om- och tillbyggnad ishockeyarena
Rosenholmsområdet
150423 § 66 Kultur- och fritidsnämndens övertagande av vården
av handlingar från kulturnämnden och idrotts- och fritidsnämnden
150423 § 72 Översyn av bidragsnormer
150423 § 73 Resultatreglering och överförande av
investeringsmedel 2014
150423§ 74 Redovisning av obesvarade motioner och
medborgarförslag
150603 § 89 Avsägelser av kommunala uppdrag
150603 § 90 Kommunala val
150603 § 95 Taxor för kultur- och fritidsnämnden 2015
150603 § 94 Uppföljning per den 31 mars 2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
150603 § 87 Svar på medborgarförslag om att anordna en tillfällig
lokalitet och lösning av den verksamhet som sker inom Karlskrona
varmbadhus
forts.
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§ 56 forts.
Anmälningsärenden.
150603 § 85 Svar på medborgarförslag om att underlätta för unga
att delta i Karlskronas kulturliv.
150603 § 84 Svar på medborgarförslag om bronsgjutna plattor
som visar världsarvet i relief.
5) Beslut KS 150505 § 154 Investering i idrottshallen
6) Beslut KSAU 150602 § 45 Hyresavtal Karlskrona Hockeyklubb
7) Beslut ÄN 150527 § 100 Strandgården byggnad 34Föreningarnas hus.
8) Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen 150226
9) Protokoll kommunövergripande samverkansgruppen 150326
___

§ 56
Övrigt.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående tidplan för digitalisering
av kultur- och fritidsnämnden.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar att det kommer att beaktas i
samband ed budget 2016.
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Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående att kallelse till olika
arbetsgupper inte gått ut.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar att detta kommer att rättas
till.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående hur kultur- och
fritidsnämnden berörs av att det nya samarbetavtalet rörande ABB
Arena Karlskrona stipulerar framtagande av program för etik och
moral som bland annat täcker åtgärder mot droger, doping och
diskriminering och ren ekonomi.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar att han återkommer med
besked.
Billy Åkerström (S) ställer fråga angående vem som bekostar
uppfördaomklädningsrummen i Östersjöhallen. Ordförande Jonas
Sandström (S) svarar att han kommer att undersöka detta.
Susanne Cederholm (SD) föreslår en insamling för att täcka
kostnaderna i samband med återställande av svärdet på Karl XIstatyn.
Ordförande Jonas Sandström (S) och förvaltningschef Elina Tyrberg
svarar att kostnaden som belastar kultur- och fritidsnämndens budget
är självrisk och att försäkringsbolaget betalar resterande.
Yvonne Sandberg Fries (MP) ställer fråga angående anledningen till
förseningar i samband med utbyggnad av ABB Arena Karlskrona.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar att förseningarna delvis
beror på att entreprenören inte hunnit få fram material i tid.
Eva Runesson (C) rapporerar om att Allhallen i Holmsjö nu är invigd
och uppmanar till ett besök där.
Bengt Saltö (M) uppmanar till att söka externa medel för bl.a.
kulturverksamhet.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar att förvaltningen kommer att se
över vilka möjligheter till extern finansiering som finns för kultur- och
fritidssektorn.
Yvonne Sandberg Fries (S) begär arbetsutskottets protokoll innan
nämndsammanträdet.
_____
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kultur och fritidsnämndens sammanträde den 7 september
2015
§ 57 Nya bidragsnormer, kulturverksamhet med revidering av stadgar för Karlskrona
kommuns kulturpris och stipendier
§ 58 Delårsrapport per den 31 augusti 2015.
§ 59 Taxor för idrotts- och fritidanläggningar
§ 60 Revidering av stadgar, Karlskrona kommuns föreningsledarpris, idrottsstipendier
och Karlskrona idrottspris.
§ 61 Fastställande av sammanträdesplan 2016.
§ 62 Anmälningsärenden.
§ 63 Övrigt.
§ 64 Fyllnadsval till arbetsutskottet.
___

Sign

Sign

Sign

Blad

1

Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 7 september 2015, kl. 13.0 0-15.45

Beslutande:

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

Jonas Sandström (S)
Gunilla Gustafsson
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Daniel Risberg (S)
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Ann Aldinge (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tomas Pärlklo (FP) kl. 13.50-15.45 §§ 59-64

Tjänstgörande ersättare

Ulf Hansson (V)
Anders Persson (S) kl. 13.00-13.50 §§ 57-64

Närvarande ersättare

Anders Persson (S) kl. 13.50-15.45 §§ 59-64
Ida Henriksson (S)
Tommy Eriksson (S)
Ann- Mari Sternulf (S)
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Elina Tyrberg
Controller Marie Ottosson
HR- specialist Gisela Hultman
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson
Utvecklingsledare Karin Sågerås
Informatör Katarina Möller
Enhetschef Mats Mattisson

Utses att justera

Ronnie Nilsson (SD)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Underskrifter
Sekreterare

Sammanträdesprotokoll

……………………………………… §§ 57-64
Lisbeth Johansson

Ordförande

……………………………………… §§ 57-64
Jonas Sandström

Justeringsledamot

……………………………………… §§ 57-64
Ronnie Nilsson

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson

Sign

Sign

Sign

oktober 2015 anslagits på kommunens

Blad
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Föreningsnytt
Kultur- och fritidsnämndens controller
Handläggare
Akten

KFN.2015/717.10.10.2

§ 57
Nya bidragsnormer, kulturverksamhet med revidering av stadgar för
Karlskrona kommuns kulturpris och stipendier.
Ärendet föredras av informatör Katarina Möller och utvecklingsledare Karin
Sågerås.
En stor del av den kulturella verksamheten i Karlskrona genomförs av
ideella föreningar. Främst är det ideella kulturföreningar som har årliga
bidrag för att arrangera olika föreställningar inom teater, musik och dans
eller olika typer av utställningar. Förutom årliga bidrag finns möjlighet för
andra kulturaktörer, arrangörer för kulturprojekt/arrangemang att söka och
erhålla tillfälliga bidrag.
F.d. kulturnämnden i Karlskrona antog 2014-05-27 § 34 nya normer för
kulturbidrag med en tilläggsattsats ”att dokumentet ska uppdateras inom
varje ny mandatperiod”.
Eftersom en helt ny förvaltning bildades i samband med den nya
mandatperioden 2015-01-01 har kultur- och fritidsförvaltningen fått i
uppdrag att se över bidragnormerna och lämna förslag på revidering av
desamma.
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott beslutade 2015-06-10 § 40 att
förslaget om bidragsnormer för kulturverksamhet skickas ut på remiss till
kulturföreningar och kulturutövare.
Förslag till bidragsnormer för kultur- och fritidsförvaltningen har varit
föremål för remiss. Under remisstiden 24 juni – 14 augusti 2015, har
remisshandlingar varit utsända till de föreningar och aktörer som fått bidrag
2015 (ca 45 stycken).
11 stycken föreningar lämnade in svar på remissen och yttrandena finns
tillgäng-liga i sin helhet på kultur- och fritidsförvaltningen.
Kultur- och fritidsnämnden behöver även revidera de stadgar som idag
finns för kulturpris och kulturstipendium. Revideringen omfattar endast det
nya namnet på nämnden.
forts.
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 57 forts.
Nya bidragsnormer, kulturverksamhet med revidering av stadgar för
Karlskrona kommuns kulturpris och stipendier.
Yrkanden
Gunilla Gustafsson (C) yrkar att en ytterligare att- sats tillförs med följande
lydelse: att uppdra åt kultur- och fritidsnämnden att ta fram förslag om
hanteringen av förlustbidrag.
Kultur- och fritidsnämnden bifaller Gunilla Gustafssons tilläggsyrkande.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
1. att anta föreslagna bidragsnormer för kulturverksamhet
2. att anta föreslagna revideringar gällande nämndens namn i stadgar för
kulturpris och kulturstipendier.
3. att uppdra åt kultur- och fritidsförvaltningen att ta fram förslag till
hantering av förlustbidrag
4. att förklara paragrafen som omedelbart justerad
____

Sign

Sign

Sign

Blad
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens controller
Kultur- och fritidsnämndens HR- specialist
Revisionen
Akten

KFN.2015/712.1.4.1

§ 58
Delårsrapport per den 31 augusti 2015.
Ärendet föredras av controller Marie Ottosson och HR- specialist Gisela
Hultman.
Delårsrapport har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning
2015. Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och periodiserad budget per
den 31 augusti 2015 jämte helårsbudget och helårsprognos för år 2015,
investeringsredovisning, uppföljning av mål och direktiv samt
personalnyckeltal.
Sammanfattning, uppföljning av mål och direktiv samt årsprognos har
lämnats till kommunledningsförvaltningen den 15 september 2015.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
1. att godkänna delårsrapporten per den 31 augusti 2015.
2. att överlämna delårsrapporten till revisionen.
_____
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Sign

Sign
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Blad

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige
Handläggare
Akten

KFN.2015/716.4.5.4

§ 59
Taxor för idrotts- och fritidanläggningar.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag på förändrade taxor
för idrotts- och fritidsanläggningar. En justering av gällande taxor har inte
gjorts sedan 2007 och förändringar i anläggningsbeståndet har visat på
behovet av revidering.
Kommunfullmäktige återremitterade kultur- och fritidsnämndens förslag till
ändrade taxor vid sammanträdet den 3 juni 2015 (§95) med yrkande att ”ta
fram förslag på höjda avgifter för vuxna och kommersiella aktörer istället
för att höja avgifterna för barn och unga. I beredningen av taxor och
avgifter måste det tydliggöras vilken åldersgräns det är som gäller,
eftersom bidragsnormen har justerats åldersmässigt till 7-25 år.”
Reviderat förslag innehåller en oförändrad taxa för barn och unga (0-20 år)
och en höjning av vuxentaxan med 20kr/timme för både föreningar samt
privata/kommersiella aktörer. Intäkten syftar till att klara av de ökade
kostnaderna relaterat till drift och skötsel av anläggningarna inom
framförallt städ.
Taxor för barn- och ungdomsverksamhet (0-20 år) samt
handikapporganisationer föreslås bli oförändrade för att fortsatt gynna och
stimulera aktiviteter för denna grupp.
Barnkonventionens definition på barn: ”ett barn är varje människa under 18
år”.
Idrotten vill, RF:s idédokument, skiljer på barn/ungdomsidrott och
vuxenidrott enligt följande: ”Vi delar in vår idrott efter ålder och
ambitionsnivå. Med barnidrott avser vi i allmänhet idrott till och med tolv
års ålder. Med ungdomsidrott avser vi idrott för tonåringar 13-20 år. Med
vuxenidrott avser vi idrott för dem som är över 20 år.”
Med anledning av detta föreslår kultur- och fritidsförvaltningen att
ungdomstaxan fortfarande ska omfattas av 0-20 år istället för att följa
verksamhetsbidragets inriktning 7-25 år.
forts.
Sign

Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 59 forts.
Taxor för idrotts- och fritidanläggningar.
Verksamhetsbidraget syftar till att ge goda ekonomiska förutsättningar för
föreningar att bedriva barn och ungdomsverksamhet. På så sätt möjliggörs
en rik och aktiv fritid för Karlskrona kommuns barn och unga samt
personer med funktionsnedsättning. Anledningen till att åldern för
verksamhetsbidraget höjdes från 20 år till 25 år var för att stimulera och
uppmuntra föreningarna till en verksamhet som innebär att människor
väljer att idrotta längre.
Vid sidan av kontantstödet (verksamhetsbidrag m.m.) erhåller
föreningslivet i Karlskrona kommun ett indirekt stöd i form av tillgången till
subventionerade lokaler och anläggningar. Detta stöd går till den del av
föreningslivet som bokar tider via kultur- och fritidsförvaltningen. Inte minst
gäller detta idrottsanläggningar där föreningar använder stora delar av den
tillgängliga tiden. Även om anläggningarna används för skolans
verksamhet och av allmänheten är den totala lokalsubventionen till
föreningslivet betydande.
Taxor för lokaler och anläggningar
En höjning med 20kr/ timme har föreslagits för både föreningar och
kommersiella aktörer. De justeringar och förtydliganden som i övrigt har
gjorts presenteras nedan.
- Uppdelning mellan fullmått och mindre idrottshallar. De idrottshallar som
inte är fullmått (40x20m) har tilldelats en lägre taxa än de idrottshallar som
är fullmått.
- Rosenholmshallen har tillkommit. Hästö IF hade tidigare skötsel och
uthyrning av hallen enligt avtal men där nu kommunen tagit över detta.
- Bland idrottsplatser/fotbollsplaner har det gjorts en uppdelning mellan Aplan, B-plan och C-plan. Förslag av taxa grundar sig på kvalitet och
planens storlek.
- Konstgräset – tidigare fanns två olika säsongsbaserade taxor vilket nu
har justerats till samma taxa året runt. Justeringen innebär framförallt en
sänkt timtaxa för barn och ungdom.
- Likvärdig timtaxa för samlingslokalerna.
- Justerad höjning för arrangemang – höjningen syftar bland annat till att
täcka städkostnader, personal m.m.
forts.
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Sign

Sign
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 59 forts.
Taxor för idrotts- och fritidanläggningar.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet föreslår kultur- och fritidsnämnden
kommunfullmäktige besluta
att fastställa taxor för idrotts- och fritidsanläggningar enligt upprättat
förslag.
_____
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Föreningsnytt
Handläggare
Akten

§ 60
Revidering av stadgar, Karlskrona kommuns föreningsledarpris,
idrottsstipendier och Karlskrona idrottspris.
Ärendet föredras av förvaltningschef Elina Tyrberg.
Kultur- och fritidsnämnden behöver revidera de stadgar som idag finns för
föreningsledarpris, idrottsstipendier och Karlskrona Idrottspris
Revideringen omfattar endast det nya namnet på nämnden (kultur- och
fritidsnämnden).
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att anta föreslagna revideringar gällande nämndens namn i stadgar för
föreningsledarpris, idrottsstipendier och Karlskrona Idrottspris.
_____
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Drift- och serviceförvaltningen/
kansliavdelningen
Akten

KFN.20015/

§ 61
Fastställande av sammanträdesplan 2016.
Drift- och serviceförvaltningen har upprättat förslag till
sammanträdesplan 2016 vilken läggs fram för kultur- och fritidsnämnden
för beslut.
Hänsyn har tagits till kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges
sammanträden, samt tidpunkter för ekonomiska uppföljningar när planen
tagits fram.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att anta den föreslagna sammanträdesplanen
_____
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 56
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet.
2) Beslut KF 150129 § 16 handlingsplan mot korruption.
___
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12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

§ 56
Övrigt.
Peter Glimvall (M) ställer fråga angående om kommunen kommer att
säkerställa att minnestavla över Victor Balck, som tidigare satt på
Åhlensvaruhusets fasad, kommer att sättas upp igen och i så fall på en
annan plats i anslutning till centrala Karlskrona.
Ordförande Jonas Sandström (S) lyfter frågan med kultur- och
fritidsförvaltningen.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående hantering av för sent inkomna
bidragsansökningar.
Ordförande Jonas Sandström (S) och Tomas Pärlklo (FP) svarar.
Billy Åkerström ställer fråga angående minnesanteckningar och rapporter
från de olika rådens möten
Ordförande Jonas Sandström (S) och Velia Ekström (M) rapporterar från
föreningsrådets möte.
Jan Elmqvist rapporterar från anläggningsrådets möte i juni.
Jonas Sandström (S) informerar om att elitidrottsrådets sammanträde
ställdes in.
Ronnie Nilsson (SD) påpekar vikten av att, vid rådens möten,
minnesanteckningar förs och anmäls för kultur- och fritidsnämnden.
_____
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Sammanträdesdatum

12 OKTOBER 2015

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesprotokoll

Akten

KFN.2015/

§ 64
Fyllnadsval, ersättare kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott.
Till att efterträda Frans Sri Wong (KD) nomineras följande:
Billy Åkerström (KD) nominerar Per Thorngren (KD)
Susanne Cederholm (SD) nominerar Ronnie Nilsson (SD)
Sluten omröstning
13 valsedlar lämnas med följande fördelning:
Per Thorngren (KD) 3 röster, Ronnie Nilsson (SD) 2 röster, blanka röster 8
st.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
att välja Per Thorngren (KD) som ersättare i kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott.
____

Sign

Sign

Sign
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Blad

7 december 2015

1

Sammanträdesprotokoll

Ärendeförteckning vid kultur och fritidsnämndens sammanträde den 7 december
2015
§ 65 Yttrande över remiss angående alkoholtillstånd på ABB Arena Karlskrona
§ 66 Budgetuppföljning med personalnyckeltal per den 31 oktober 2015
§ 67 Verksamhetsplan och internbudget 2016.
§ 68 Revidering av bidragsnormer
§ 69 Förslag till hantering av förlustbidrag samt revidering av bidragsnormer.
§ 70 Bidrag till studieförbunden 2016.
§ 71 Förändring avtal Karlskrona konsthall.
§ 72 Anmälningsärenden
§ 73. Övrigt.
___
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Sammanträdesprotokoll

Plats och tid

Kommunhuset Ruthensparre, Freden
Måndagen den 7 december 2015, kl. 13.00- 15.30

Beslutande:

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

Jonas Sandström (S)
Gunilla Gustafsson
Billy Åkerström (KD)

Ledamöter

Ann Aldinge
Kerstin Ekberg- Söderbom (S)
Jan Elmqvist (S)
Peter Glimvall (M)
Velia Ekström (M)
Ronnie Nilsson (SD)
Susanne Cederholm (SD)
Tomas Pärlklo (L)
Yvonne Sandberg- Fries (MP)

Tjänstgörande ersättare

Anders Persson (S)

Närvarande ersättare

Tommy Eriksson (S)
Torsten Palmgren (M)
Bengt Saltö (M)
Göran Eklund (SD)
Eva Runesson (C)
Marianne Grundblad (L)
Ulf Hansson (V)
Per Thorngren (KD)

Närvarande tjänstemän

Förvaltningschef Elina Tyrberg
Controller Marie Ottosson
Utredare/utvecklare Daniel Lundstedt
Nämndsekreterare Lisbeth Johansson

Utses att justera

Tomas Pärlklo (L)

Justeringens plats och tid

Kommunledningsförvaltningen efter överenskommelse
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Sammanträdesprotokoll

……………………………………… §§ 65- 73
Lisbeth Johansson

Ordförande

……………………………………… §§ 65- 73
Jonas Sandström

Justeringsledamot

……………………………………… §§ 65- 73
Tomas Pärlklo

Tillkännagivande av protokollsjustering har den
kommunens anslagstavla, intygar
……………………………..
Lisbeth Johansson
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Sammanträdesprotokoll

Socialförvaltningen
Handläggare
Akten

KFN 2015/2274 3.5.1

§ 65
Yttrande över remiss angående alkoholtillstånd på ABB Arena
Karlskrona.
Kultur- och fritidsförvaltningen har av socialnämnden getts möjlighet att
yttra sig över alkoholservering på ABB Arena Karlskrona, där sökande är
Karlskrona Försäljning AB. Ansökan avser servering av starköl, vin,
spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker året runt till allmänheten och
cateringverksamhet till slutna sällskap. Sökta serveringstider är mellan
klockan 11-01. Yttrandet skall avse om alkoholservering på grund av
serveringsställets belägenhet eller av andra skäl kan befaras medföra
olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt.
En av samhällets grundläggande alkoholpolitiska värderingar är att idrott
och alkohol inte hör ihop. ABB Arena Karlskrona är en offentlig mötesplats
där flera olika föreningar och idrottsutövare samspelar och där andelen
barn och unga är stor.
Vid beslut om alkoholserveringstillstånd på ABB Arena Karlskrona är det
av största vikt att serveringen sker under restaurangmässiga och tydligt
avgränsade former och att beslutet förenas med lämpliga föreskrifter och
krav på arrangören gällande servering, ordning och nykterhet samt att
särskild hänsyn tas till att det finns barn och unga i publik, närliggande
verksamhet, men även runt mötesplatsen ABB Arena Karlskrona.
Yrkande
Yvonne Sandberg Fries (MP) yrkar att att-sats 1 ändras till: att tillstyrka att
tillstånd för alkoholservering beviljas endast i restaurangdelarna.
Proposition och beslut
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Sandberg- Fries´
ändringsyrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att kultur- och
fritidsnämnden beslutar enligt Yvonne Sandberg- Fries´ yrkande.
forts.
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§ 65 forts.
Yttrande över remiss angående alkoholtillstånd på ABB Arena
Karlskrona.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar således
1. att tillstyrka att tillstånd för alkoholservering beviljas endast i
restaurangdelarna
2. att omgående översända tillstyrkta ansökan till socialnämnden för
vidare hantering.
3. att förklara paragrafen omedelbart justerad
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens controller
Revisionen
Akten

KFN.2015/712.1.4.1

§ 66
Budgetuppföljning med personalnyckeltal per den 31 oktober 2015.
Uppföljning har upprättats enligt gällande anvisningar för uppföljning 2015.
Rapporten innehåller ekonomiskt utfall och periodiserad budget per den 31
oktober 2015 jämte helårsbudget och helårsprognos för år 2015,
investeringsredovisning och personalnyckeltal.
Sammanfattning samt årsprognos har lämnats till kommunledningsförvaltningen den 12 november 2015.
Kultur- och fritidsnämndens uppföljning per den 31 oktober 2015 bifogas.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden

att godkänna uppföljning, helårsprognos och personalnyckeltal per den 31
oktober 2015.
_____
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Kommunledningsförvaltningen
Kultur- och fritidsnämndens controller
Revisionen
Akten

KFN 2015/2662 1.4.1

§ 67
Verksamhetsplan och internbudget 2016.
Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram förslag till Verksamhetsplan
och internbudget 2016. I arbetet har de av kommunfullmäktige fastställda
målen brutits ner och en beskrivning av aktiviteter och indikatorer för
uppföljning finns i bilaga.
De ekonomiska ramarna är 121,3 mkr och består av en ökning med 0,3
mkr från föregående år. Ökningen beror främst på helårseffekt av
löneökningar, drift av ny fritidsgård i Nättraby samt föreningarnashus
Strandgården.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att godkänna verksamhetsplan och internbudget 2016 med tillhörande
bilagor.
Peter Glimvall (M), Velia Ekström (M), Ronnie Nilsson (SD), Susanne
Cederholm (SD) Billy Åkerström (KD) och Yvonne Sandberg- Fris deltar
inte i beslutet
_____
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Kommunfullmäktige
Handläggare
Akten

KFN.2015/2656 10.10.2

§ 68
Revidering av bidragsnormer.
Vid Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde 20150928
uppdrogs förvaltningen att se över de bidragsnormer tagna i
Kommunfullmäktige 23 april 2015 §72 för hur Kultur- och fritidsnämnden
bör hantera försent inkomna ansökningar.
Förslag till ändring:
”Försenad ansökan behandlas enligt följande:
1-14 dagar – avdrag 5% av godkänt bidragsbelopp
15-30 dagar – avdrag 10% av godkänt bidragsbelopp
Efter 30 dagar (1 månad) behandlas inte ansökan”
I samband med ändring lämnas även följande förslag till revideringar:
- Namnet ”Idrotts- och fritidsnämnden” byts ut mot ”Kultur- och
fritidsnämnden”.
- Förtydliga att ansökningsdatum för idrottsstipendier, föreningsledarpris
och Karlskrona Idrottspris förtydligas till att 31 oktober är sista datum för
insändande av nominering.
- Ta bort följande stycke under bidraget medlemsbidrag för föreningar med
funktionsnedsatta: ”Förening kan få antingen medlemsbidrag eller
verksamhetsbidrag, inte båda typerna av bidrag.”
Efter tillstyrekan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
1. att anta föreslagen ändring i bidragsnormer gällande försent inkomna
ansökningar
2. att anta föreslagen revidering gällande nämndens namn i
bidragsnormerna
3. att förtydliga i bidragsnormerna ansökningsdatum för idrottsstipendier,
föreningsledarpris och Karlskrona Idrottspris till 31 oktober
4. att möjliggöra för föreningar att söka medlemsbidrag och
verksamhetsbidrag.
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) deltar inte i beslutet
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Föreningsnytt
Handläggare
Akten

KFN 2015/ 2655 10.10.2

§ 69
Förslag till hantering av förlustbidrag samt förslag till revidering av
bidragsnormer.
Förvaltningschef Elina Tyrberg föredrar ärendet.
Vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 12 oktober 2015 § 57
fick förvaltningen uppdrag att ta fram förslag till hantering av förlustbidrag.
Förslag till hantreringen är att det tidigare arrrangemangsbidraget delas
upp i två delar; arrangemangsbidrag och förlustbidrag.
 Arrangemangsbidrag gäller ideella projekt som vänder sig till offentlig
publik under månaderna januari- maj, september- december och som
inte har intäkter.
 Förlustbidrag gäller ideella projekt som vänder sig till offentlig publik
under månaderna januari- maj, september- december och som har
intäkter.
Vid omväldsbevakning hos andra kommuner i landet finns även ett tillägg,
utöver det som kultur- och fritidsnämnden redan har antagit, om att bidrag
inte beviljas till studieförbund eller religiös alternativt politisk organisation.
Om detta förslaggår igenom behövs det även göras revidering av nu
gällande bidragsnormer rörande kulturbidrag antagna av kultur- och
fritidsnämnden den 12 oktober 2015 § 57
Kultur- och fritidsförvaltningen har i skrivelse, upprättad den 12 oktober
2015, lämnat förslag till revidering av bidragsnormer för kulturbidrag där
arangemangsbidrag och förlustbidrag har arbetats in.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och fritidsnämnden
1. att godkänna av kultur- och fritidsförvaltningens förslag till hantering av
förlustbidrag
2. att anta föreslagna revideringar i bidragsnormerna för kulturbidrag
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) deltar inte i beslutet
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Studieförbunden
Handläggare
Akten

KFN 2015/2653 10.10.2

§ 70
Bidrag till studieförbunden 2016.
Ärendet föredras av förvaltningschef Elina Tyrberg.
I det av kulturnämnden antagna regelverket för bidrag till studieförbund
sägs att studieförbunden ska meddelas kommande års bidrag under
december året före.
Bidraget består av två delar. Ett grundbidrag (75 %) och ett rörligt bidrag
(25 %). Grundbidraget beräknas efter föregående års beslutade bidrag.
Det rörliga bidraget beräknas efter redovisad verksamhet för det senast
slutredovisade verksamhetsåret, det vill säga 2014. Verksamhetens volym
ska beräknas på samma sätt som Folkbildningsrådet använder det vill
säga;
- Statsbidragsberättigade studietimmar i studiecirklar (värde 1,0
studietimme)
- Annan folkbildningsverksamhet (värde 0,5 studietimme) och
- Kulturprogram (värde 9 studietimmar)
Beräkningen framgår av bifogad uträkning.
2016 års bidrag föreslås fördelas enligt upprättad tabell
Bidraget utbetalas med en fjärdedel omkring den 15 i mars, juni,
september och december månader. Till Ibn Rushd utbetalas hela bidraget
på en gång den 15 mars.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att fastställa fördelningen av 2016 års bidrag till studieorganisationer enligt
ovanstående förslag
Ronnie Nilsson (SD) och Susanne Cederholm (SD) deltar inte i beslutet.
_____
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Fastighetsägaren
Handläggare
Akten

KFN 2015/2652 4.5.5

§ 71
Förändring avtal Karlskrona konsthall.
Ärendet föredras av förvaltningschef Elina Tyrberg
Enligt Budget 2016 och planer för 2017-2018, antagen av
kommunfullmäktige i juni 2015 framgår att kommunen har som
målsättning att förverkliga kulturkvarteret Bonde.
Ett kulturkvarter skulle enligt förslaget kunna inrymma även en konsthall.
För att säkerställa flexibilitet inför kommande utredningar av nytt
kulturkvarter behöver därför gällande hyresavtal för Karlskrona konsthall
sägas upp. Enligt nu gällande hyresvillkor är det två års uppsägningstid
med förutsättning att uppsägning sker i början av 2016. I annat fall
förlängs avtalet med ytterligare tre år, fram till 2021.
Efter tillstyrkan av arbetsutskottet beslutar kultur- och
fritidsnämnden
att säga upp förvaltningens hyresavtal för Karlskrona konsthall samt
beakta övriga relevanta avtal som påverkas av detta.

_____
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§ 72
Anmälningsärenden.
1) Delegationsärenden avgjorda med stöd av beslutanderätt, bilagor till
protokollet
2) Kommunfullmäktige
KF 150924 § 149 Kommunala val
KF 150924 § 160 Handlings- och utvecklingsplan för världsarvet
Örlogsstaden Karlskrona.
KF 150924 § 161 Uppföljning per den 31 maj 2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamheter
KF 151022 § 185 Balansförteckning över obesvarade motioner och
medborgarförslag per den 1 september 2015
KF 151022 § 173 Delårsrapport per den 31 augusti 2015 för Karlskrona
kommuns samlade verksamhet
KF 151022 § 183 Finansrapport tertial 2, 2015
3) KS 151006 § 308 Fördelning av mål och direktiv från budget 2016
4) Cirkulär 15:25 Avtal om notkopiering inom de kommunala
musik/kulturskolorna 2015/2016
5) Skrivelse från kulturalliansen
6) Skrivelse från Karlskrona akvarieförening.
_____
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§ 73
Övrigt.
Ordförande Jonas Sandström (S) informerar om kommande möte med
kulturalliansen Karlskrona med anledning av insänd skrivelse.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående drogpolicy utifrån ABB:s krav i
sponsringsavtal för. ABB Arena Karlskrona.
Utredare/ utvecklare Daniel Lundstedt svarar att han återkommer med
svar.
Billy Åkerström (KD) ställer fråga angående kultur- och fritidsförvaltningens
arbete med integration i föreningarna.
Ordförande Jonas Sandström (S) och controller Marie Ottosson svarar.
Billy Åkerström (KD) påpekar att föreningarna är bekymrade för
anläggningarna på grund av upplevd dålig samordning mellan drift- och
serviceförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) begär att protokoll från arbetsutskottet
delges nämndsledamöterna innan nämndsmötet.
Yvonne Sandberg- Fries (MP) ställer fråga angående tillkännagivande av
kulturstipendiater och kulturpristagare.
Ordförande Jonas Sandström (S) svarar.
Eva Runesson (C) ställer fråga angående olycksfall i simhallen.
Förvaltningschef Elina Tyrberg svarar.
Ulf Hansson (V) rapporterar om ett föredrag av Alex Bergdahl om
läsfrämjande, samt föreslår att han bjuds in till ett nämndsammanträde.
Billy Åkerström (KD) efterfrågar minnesanteckningar från de olika råden.
Billy Åkerström (KD) önskar ordföranden, nämndsledamöterna och
tjänstemännen en God Jul och ett Gott Nytt År.
______

Sign

Sign

Sign

