
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2016-06-13

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 13 juni, kl. 13.00 - 15.15

Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Holmbom
(S) §§ 30-33
Therese Sjöström (S)
Björn Björkman (M)
Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Bosse Linde (S)
Ann-Britt Larsson (C)
Björn Olsson (L)
Peder Winnebrandt (SD), tjänstgörande ersättare för Hannu Ruokola (SD)
Markus Lewintus (M)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare
Luis Gonzalez Hormazabal, Kulturplatån, § 35

Utses att justera Ann-Britt Larsson
Justeringens
plats och tid

Kulturkontoret, fredagen den 17 juni

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 30 - 35
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §30 Dnr: KN.2015.46 042

Budget 2017

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf 2016-05-26 §88) om strategiskt styr- och
budgetdokument 2017-2021. I beslutet ligger en allmänjustering med -12,7
mnkr för nämnderna 2017. Kulturnämndens justering i förhållande till utblicken
är -0,3 mnkr. Det innebär att kulturnämndens budget förstärks med ca 2,7
mnkr och uppgår 2017 till 33 200 mnkr, vilket motsvarar en andel på 2,1 % av
kommunens driftsbudget.

Investeringsbudgeten uppgår för 2016 till 5 mnkr.

I det strategiska styrdokumentet finns det 12 inriktningar som kulturnämnden
ska arbeta med under 2017. Samtliga inriktningar delar kulturnämnden med
flera andra nämnder. Inriktningarna finns under programområdena barns
lärande (2), attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun (6),
företagsklimat och näringslivssamverkan (2) och interna processer (2).

Beslutsunderlag
Budget 2017 2016-05-25
Kopia av Kultur Investeringsplan 2017 till 2021
Protokoll 2016-05-30 - Knau §23

Yrkande
Peder Winnebrandt (SD): att ordet integration byts ut mot ordet assimilation
under avsnittet "Kommentarer, inriktningar och nämndsmål 2017", så att det
nämndsmålet får lydelsen: "ökad samverkan och samarbete kring assimilation i
och med civilsamhället samt öka kunskapen kring assimilering och mångfald".

Björn Björkman (M) med instämmande av Therese Sjöström (S), Ann-Britt
Larsson (C) och Björn Olsson (L): avslag på Peder Winnebrandts (SD)
yrkande, samt bifall till arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Björn Björkmans (M) yrkande och Peder
Winnebrandts (SD) yrkande och finner att kulturnämnden har beslutat enligt
Björn Björkmans (M) förslag.

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till investeringsbudget för 2017,

att anta förslaget till driftsbudget 2017, samt

att i övriga delar anta förslaget till mål och budget för år 2017.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten

Reservation
Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §31 Dnr: KN.2016.27 806

Taxor och avgifter 2017

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden satt upp målet att
inga deltagaravgifter i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan ska överstiga 150
kr per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder sig till barn
och ungdomar i kulturförvaltningen är avgiftsfri.

Förvaltningen föreslår att deltagaravgifterna i Gislaveds dansstudio och
Scenverkstan sänks med 110 kr/termin för samtliga grupper och att nuvarande
syskon- och mängdrabatter förblir oförändrade.
Men även att
biblioteksavgifterna förblir oförändrade under 2017.

Beslutsunderlag
Förslag Taxesammanställning BUDGET 2017
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 9 juni 2016

Kulturnämnden beslutar

att översända förslag på taxor och avgifter enligt bilagor till
kommunfullmäktige, samt

att föreslå kommunfullmäktige att bibliotekens taxor och avgifter förblir
oförändrade.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §32 Dnr: KN.2016.9

Internkontroll 2016

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska inför varje år besluta om en interkontrollplan för
verksamheten. Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad
kontrollplan för 2016.

Kontrollplanen tar upp fyra områden, föreningsstöd, konstsamling, avtalstrohet
och måluppfyllelse.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 24 maj 2016
Internkontrollplan 2016

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till internkontrollplan för 2016.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-13 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §33 Dnr: KN.2016.25 800

Glashuset - etapp två

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige, 2016-02-25 § 38, har gett kulturnämnden
samordningsansvaret för verksamheterna i Glashuset inför och efter att
Stiftelsen Gisleparken lämnar Glashuset samt för utvecklingen av Mötesplats
Gisle. Inom ramen för uppdraget ska kulturnämnden ansvara för att ta fram
och besluta om en reviderad s.k. generalplan för Glashuset, vilket inkluderar
såväl verksamhetsmål och lokalprogram för fortsatt om- och tillbyggnad.

Processen med att genomföra etapp 2 av Glashuset har påbörjats, vars
huvudsakliga innehåll är resterande delar av lounge/foajé, danssalar med biytor
samt förrådsutrymmen. Kostnaden är upptagen i kulturnämndens budget för
2017 och 2018. Det finns också avsatta investeringsmedel i fastighetsnämndens
budget för byggnationen av etapp 2. Målet är att byggnationen av etapp 2 ska
vara genomförd under år 2018.

Verksamheterna i Glashuset har producerat ett förslag till lokalprogram för
etapp 2. I arbetet deltog verksamhetsföreträdare från kultur- och barn- och
utbildningsförvaltningen samt Stiftelsen Gisleparken. Utgångspunkten för
lokalprogrammet är behovsutredningen över Mötesplats Gisle från 2011.
Behoven som är formulerade i utredningen bygger på ett brett samråd mellan
verksamhetspersonal från berörda förvaltningar, Stiftelsen Gisleparken,
förtroendevalda och civilsamhället. Civilsamhället representerades av så väl
ideella organisationer, näringsidkare och enskilda kommuninvånare. Utöver
behovsutredningen har hänsyn tagits till erfarenheterna av ett års verksamhet i
lokalerna. Det konstaterades bl.a. att det saknas personalutrymmen med
tillhörande funktioner och förråd. Vilket behöver åtgärdas i etapp 2. Under
processen har beslut tagits om att Stiftelsen Gisleparken ska läggas vilande.
Vilket har inneburit en viss justering av lokalprogrammet.

BSV-arkitekter har på fastighetsnämndens uppdrag tagit fram två alternativ till
lösning enligt lokalprogrammet. Kulturförvaltningen och övriga verksamheter
förordar alternativet där danssalarna finns i en samlad lokalisering i en ny
tillbyggnad. Av pedagogiska skäl är viktigt att danslokalerna finns i nära
anslutning till varandra. Det måste vara möjligt att dela upp en elevgrupp i två
mindre grupper under samma lektion, med möjlighet för läraren/pedagogen att
ha översikt och arbeta med båda grupperna samtidigt. Ett annat skäl är att en
danssal i nöjessalen kommer att orsaka konfliketer med andra verksamheter,
ett tredje skäl är att en samlad lokalisering av dansverksamheten skapar
tydlighet för besökare om var man hittar olika verksamheter i Glashuset. Det
är också en fråga om den arkitektoriska gestaltningen av fastigheten. Alternativ
1 innebär att byggnaden kommer att upplevas som en helhet och tillföra
området Gisle arkitektoniska kvaliteter. En ”avhuggen” fasad mot väster ger
intrycket av ett ännu inte färdigbyggt hus (alternativ 2).

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 26 maj 2016
Förslag till lokalprogram för etapp 2 av Glashuset
P4 Ombyggnad plan 1
P3 Om- och Tillbyggnad plan 2
P2 Översikt plan 1
P1 Översikt plan 2
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-13 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn § 33 (forts.)

Kulturnämnden beslutar

att fastställa föreslaget lokalprogram för etapp 2 av Glashuset.

Expedieras till:
Fastighetsförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §34 Dnr: KN.2016.8

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
Anderstorps scoutkårer beviljas ett bidrag med 2100 kronor för arrangerandet
av nationaldagsfirande i Anderstorp. Delegat: kulturchefen

1.7 Fastställande av bibliotekens öppettider vid helger, semestrar samt tillfälliga
förändringar av öppettider.
Förändringar av bibliotekens öppettider under sommarperioden.
Delegat: bibliotekschefen

Beslutsunderlag
Öppettider - sommartider - 2016 klar
Bidragsansökan - Anderstorps scoutkårer nationaldagsfirande
Utbetalt studieförbundsanslag 2016

Kulturnämnden beslutar

att lägga rapporteringen av gjorda delegationsbeslut till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-06-13 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §35 Dnr: KN.2016.3 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Sommarens kulturprogram "Sommarliv"
Luis Gonzalez Hormazabal och Maria Alexiusson informerar om sommarens
kulturprogram för barn och unga. Arrangemanget går under samlingsnamnet
"Sommarliv".

Ekonomirapport
Kulturchefen redogör för en ekonomisk rapport från 2016-05-31.

Flytt av Smålandsstenars bibliotek
15 juni kommer Smålandsstenars bibliotek att stänga för att förbereda flytten
till tillfälliga lokaler på Malmgatan 17. Biblioteket planeras att öppna igen 5
september. Flytten görs för att Gislaveds Hus ska kunna bygga om nuvarande
bibliotekslokal till banklokal. När Swedbank har flyttat in görs banklokalen i
Torghuset om till bibliotekslokal. Enligt den tidsplan som är upprättad flyttar
biblioteket in i sina nya lokaler i Torghuset hösten 2017.

Deltagande vid brottsförebyggande rådet
Ann-Britt Larsson (C) informerar från Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
Omstöpningar av råden planeras för att istället ge plats för ett gemensamt råd
för social hållbarhet. Den kommande Folkhälsoveckan kommer ha fokus på
social hållbarhet.

Deltagande vid internationell bibliotekskonferens
Maria Alexiusson informerar om det pågående samarbetet mellan biblioteken i
Gislaved kommun och ett systerbibliotek i Westerville, Ohio. Bibliotekschefen
har fått stipendie för att under hösten delta vid biblioteksorganisationen IFLA's
världskongress. Kongressen kommer att hållas i Westerville och Maria
Alexiusson har inbjudits för att tala om samarbete med systerbiblioteket i
staden.

Deltagande vid kommunala pensionärsrådet
Kulturchefen informerar om deltagande vid sammanträde med kommunala
pensionärsrådet.

Beslutsunderlag
Broschyr_Vision-för-kulturmiljöarbetet-till-2030
Angående flytt av Smålandsstenars bibliotek
Ekonomisk rapport, daterad 2016-05-31

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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