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Kn §15 Dnr: KN.2018.16 1.4.1

Planeringsdirektiv 2019, med plan 2020 - 2022

Ärendebeskrivning
Planeringsdirektivet är det övergripande och överordnade styrdokumentet för
Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser.

Utgångsläget för ramar 2019 är 2018 års nivå. Dessa har justerats med
inflationsuppräkning på 1,25 % och 1 % i effektivisering. Inga justeringar utifrån
demografiförändringar sker. Löneökningar kompenseras till nämnderna inför
fastställande av planeringsdirektivet i november. Kapitaltjänstkostnaderna
budgeteras centralt och kompenseras en gång per år i samband med bokslutet.
Förändringar i hyror mellan åren korrigeras i samband med fastställandet av
planeringsdirektivet i november.

Utblicken är det dokument som beskriver nämndens omvärldsanalys och ligger till
grund för en mer långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken beskrivs
ingen ekonomisk budget. Utblicken kommer att beslutas av nämnd i augusti.

För 2019 innebär det att kulturnämndens driftsbudget uppgår till 33 769 tkr och
investeringsbudgeten omfattar 4 000 tkr.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-06-04 - Knau §15
Kf beslut § 81 Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2022
Planeringsdirektiv 2019 - Kulturnämnden

Yrkande
Ylva Samuelsson (S): godkänna förslaget till planeringsdirektiv 2019, med plan
2020-2022, med tillägg av ett uppdrag med lydelsen: Att utveckla fler
tvärsektoriella samarbeten med övriga kommunala förvaltningar.

Björn Björkman (M): bifall till Ylva Samuelssons (S) yrkande.

Kulturnämnden beslutar

att tillföra ett uppdrag i förslaget till planeringsdirektiv, med lydelsen att
utveckla fler tvärsektoriella samarbeten med övriga kommunala
förvaltningar,

att godkänna förslaget till planeringsdirektiv 2019, med plan 2020-2022, samt

att översända planeringsdirektivet till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Kn §16 Dnr: KN.2018.15 6.2

Intern kontroll 2018

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska inför varje år besluta om en internkontrollplan för
verksamheten. Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad
kontrollplan för 2018.

Kontrollplanen tar upp fyra områden: föreningsstöd, konstsamling,
beslutsuppföljning och implementering av GDPR.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 maj 2018
Protokoll 2018-06-04 - Knau §16
Arets Interna kontrollplan - Kulturnämnden.

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till internkontrollplan för 2018.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §17 Dnr: KN.2018.17 1.8.1

Granskning av internkontroll och ändamålsenlighet avseende
föreningsbidrag

Ärendebeskrivning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Gislaveds kommun har PwC
genomfört en granskning av intern kontroll och ändamålsenlighet avseende
föreningsbidrag. Efter granskningen ger PwC kulturnämnden rekommendationer
kring dokumentation, regler och riktlinjer för föreningsbidrag.

Kulturnämnden ska senast den 29 juni 2018 delge revisorerna de åtgärder som
nämnden avser vidta med anledning av granskningsresultatet. Revisionen vill inom
ett år ta del av beslutade/genomförda åtgärder.

Beslutsunderlag
Revisionsrapport Gransknig av internkontroll och ändamålsenlighet avseende
föreningsbidrag
Missiv Gransknig av internkontroll och ändamålsenlighet avseende föreningsbidrag
Protokoll 2018-06-04 - Knau §17
Kulturförvaltningens förslag på svar till revisorerna angående granskning av
föreningsbidrag

Kulturnämnden beslutar

att godkänna kulturförvaltningens förslag på svar till revisorerna angående
granskning av föreningsbidrag, samt

att översända svaret till revisionen.

Expedieras till:
Revisionen
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Kn §18 Dnr: KN.2018.14 10.10.2

Teaterstöparna, ansökan om bidrag (ja vi elsker 10 år)

Ärendebeskrivning
Teaterföreningen Teaterstöparna ansöker om ett bidrag på 34 000 kronor till 10-
års jubileum av teaterföreställningen/projekt "Ja vi Elsker". "Ja vi Elsker" var ett
stort amatörteaterprojekt som handlade om flyktinglägret i Öreryd under 2.a
världskriget. 40 000 norrmän passerade lägret under kriget och här utbildades
också norska polisstyrkor som skulle säkra Norge när den Tyska ockupationen
upphörde. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan eldsjälar och ett flertal av
föreningarna i den norra delen av kommunen. Det blev ett av de största
kulturprojektet någonsin i Gislaveds kommun.

Föreningen planerar för ett evenemang med fri entré på samma plats som "Ja vi
Elsker" spelades. Programmet innehåller bl.a sång, spel och skådespeleri i
kostymer från föreställningen. Alla framträdande med lokala förmågor.

Beslutsunderlag
Teaterstöparna, ansökan om allmän bidrag (ja vi elsker 10 år)
Protokoll 2018-06-04 - Knau §19

Kulturnämnden beslutar

att bevilja föreningen Teaterstöparna ett bidrag på 34 000 kronor till 10 års
jubileumet av teaterföreställningen "Ja vi Elsker".

Expedieras till:
Föreningen Teaterstöparna
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Kn §19 Dnr: KN.2018.13 10.10.2

Konstfabriken, ansökan om bidrag (konstutställning)

Ärendebeskrivning
Föreningen Konstfabriken ansöker om ett bidrag på 30 000 kr till sin årliga
konstutställning med sina medlemmar och gästutställare. Utställningen äger rum i
gamla gummifabriken i Gislaved den 6-7 oktober. Det är fri entré, men föreningen
tar en avgift från utställarna på 500 kr. Beräknad intäkt är 5 000 kr och kostnaden
beräknas till 35 000 kr.

Beslutsunderlag
Konstfabriken, ansökan om bidrag (konstutställning)
Protokoll 2018-06-04 - Knau §18

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag på 20 000 kr till Konstfabriken för utställning den 6-7
oktober 2018.

Expedieras till:
Konstfabriken
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Kn §20 Dnr: KN.2018.3 1.2.3

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

1 delegationsbeslut om öppettider under sommaren på biblioteken
1 delegationsbeslut om att utse dataskyddsombud
2 delegationsbeslut om bidragsansökningar från föreningar

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut.
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Kn §21 Dnr: KN.2018.1 2.1

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelseförvaltningen
Fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och skeppshult utställningsversion
Följebrev - Granskning av fördjupad översiktsplan för Smålandsstenar och
Skeppshult i Gislaveds kommun

Kulturplatån
Ung drive 2018

Kulturnämnden beslutar

att lägga meddelandena till handlingarna.
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Kn §22 Dnr: KN.2018.4 1.7.3

Informationer

Ärendebeskrivning

Biblioteksplan för Gislaveds kommun
Den nuvarande planen gäller året ut. Medarbetarna på biblioteket har påbörjat
arbete med att fram en ny plan.

Sommarhälsning
Kulturnämndens ordförande, Ylva Samuelsson, önskar förvaltningens medarbetare
och nämndens ledamöter och ersättare en glad sommar.

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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