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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §36 Dnr: KN.2016.29

Utblick 2018-2021

Ärendebeskrivning
Jämfört med budgeten 2017 innebär kulturnämndens förslag till utblick för hela
periodenen 2018 – 2021 en driftskostnadsökning med 2 804 tkr och planerade
investeringar för 7 300 tkr, exklusive kostnader för genomförandet av
Glashusets etapp 3.

Bibliotekets driftsbudget utökas med 1 122 tkr och investeringsbudgeten med
5 300 tkr under perioden. Det innefattar en satsning inför 2018 på ”Meröppet”
vid Anderstorps bibliotek och byte till en ny bokbuss 2021. ”Meröppet”
innebär att låntagare kan använda biblioteket efter de officiella öppettiderna
och är ett led i att göra biblioteken mer tillgängliga. Övriga kostnader som tas
upp ska möjliggöra digitalutveckling, bl.a. nya E-tjänster.

Budgeten för Glashuset ökar med 2 032 tkr. 87 % av kostnadsökningen är hyra
för etapp 2, som ska stå klar under 2018. Efter avstämning med
fastighetskontoret tillförs kostnader för etapp 3 av Glashuset i utblicken från
och med 2021.

Övriga verksamhetsförändringar är ökade föreningsbidrag med 50 tkr 2018,
sänkta deltagaravgifter för barn 2018 och kapitalkostnader.

Beslutsunderlag
Kopia av Kultur Investeringsplan 2017 till 2021, daterad 24 augusti 2016
Kopia av Förslag Taxesammanställning BUDGET 2017, daterad 24 augusti 2016
Kopia av Budgetförändringar Kn, daterad 24 augusti 2016
Budget 2017 (Kulturnamnden), daterad 29 augusti 2016

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förslaget till utblick 2018-2021.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §37 Dnr: KN.2016.25 800

Glashuset - etapp två

Ärendebeskrivning
BSV arkitekter har tagit fram ritningar, daterade 2016-06-08, för etapp 2 av
Glashuset enligt beslutat lokalprogram (Kn §33 2016- 06-13).
Den beräknade hyran för etapp 2 är upptagen i kulturnämndens budgetutblick
från och med 2018.

Beslutsunderlag
P4 Ombyggnad plan 1
P3 Om- och Tillbyggnad plan 2
P2 Översikt plan 1
P1 Översikt plan 2

Kulturnämnden beslutar

att godkänna skisserna av BSV-artiktekterna, daterad 8 juni 2016, för
projektering av byggnaden.

Expedieras till:
Fastighetsnämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §38 Dnr: KN.2016.12 042

Tilläggsbudget för övertagande av verksamhet från Stiftelsen
Gisleparken

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-02-25 § 37 att ett övertagande ska ske av
Stiftelsen Gisleparkens verksamheter. Övertagandet sker successivt under
våren 2016. Genom övertagandet kommer en omfördelning av hyreskostnader
i Glashuset genomföras. Utöver övertagandet av lokaler har kulturnämnden
tilldelats ett samordningsansvar för verksamheterna i Glashuset inför och efter
att Stiftelsen Gisleparken lämnar Glashuset samt för utveckling av Mötesplats
Gisle, Kf 2016-02-25 § 38.

Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till barn- och utbildningsnämnden,
kulturnämnden, fritidsnämnden och fastighetnämnden att till den 21 mars 2016
till kommunstyrelsen redovisa tilläggsbudget inklusive beskrivning av de
förändringar som överflyttning av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken och
omfördelning av hyreskostnader i Glashuset kommer att innebära för 2016
samt inarbeta detta i förslag till budget 2017 år med utblick mot 2021.

För kulturnämnden innebär det ökade hyres- och städkostnader, samt
kostnader för en vaktmästartjänst/tekniker. På grund av kulturnämndens
utvidgade uppdrag påverkas kulturnämndens verksamhet. I ett första skede
ska delar av de nuvarande verksamheterna säkerställas, så att de inte störs av
övertagandet. Där ingår bl.a uthyrning av nöjeslokalen till konferenser och
andra eventarrangörer, genomförandet av drogfria evenemang riktade till
ungdomar och vissa arrangemang som vänder sig till alla kommuninvånare.
Dessutom tillkommer uppdraget att säkerställa den inre logistiken och
samordningen av lokalerna i Glashuset.

Fastighetsförvaltningen har meddelat att en omfördelning av hyra för
nöjeslokalen uppgår på årsbasis till 534 tkr, inklusive städkostnad. Därutöver
tillkommer kostnad för en vaktmästare/tekniker på 466 tkr/år. Totalt 1000 tkr
på årsbasis i 2016 års kostnadsnivå.

Den 1 juli 2016 tog kulturnämnden över samordningen av hela fastigheten
Glashuset. Det innebär bl.a. att den tidigare Nöjeslokalen, nu kallad Stora salen,
övergår till kulturförvaltningen att administrera och förvalta. Lokalen ska
användas till arrangemang av olika slag för en bred målgrupp, men med
ungdomar upp till 18 år som premiär målgrupp.

I samband med övertagandet har en översyn gjorts av lokalens standard
rörande elinstallationer, scenteknik och tillgänglighet. Slutsatsen efter
genomförd översyn är att behovet av en grundläggande renovering och
upprustning av lokalen är stor. Elinstallationer, lingångar och tillgänglighet är

sådant som ur arbetsmiljösynpunkt måste rättas till för att scenen och logerna
ska kunna användas. Innan nödvändiga åtgärder är genomförda kommer Stora
salen att brukas i en begränsad omfattning.

Den 16 mars 2016 beslutade kulturnämnden att begära tilläggsbudget för 2017
på totalt 1 000 tkr för att täcka hyres- och städkostnader för nöjeslokalen och
kostnaden för en tekniker/vaktmästare. Den posten återfinns i ärendets
beslutsförslag.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn § 38 (forts.)

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående tilläggsbudget för övertagande
av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken, daterad 24 augusti 2016
Kulturförvaltningens PM angående tilläggsbudget för övertagande av
verksamhet från Stiftelsen Gisleparken, daterad 24 augusti 2016

Yrkande
Ylva Samuelsson (S): begära 1 000 tkr i tilläggsbudget till investeringar 2016, att
begära 85 tkr i tilläggsbudget för kapitalkostnad 2017, att begära 1 000 tkr i
tilläggsbudget för 2017 för att täcka hyres- och städkostnader för nöjeslokalen
och kostnaden för en tekniker/vaktmästare, samt att ge kulturförvaltningen i
uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret ta fram en åtgärdsplan för
genomförandet av nödvändiga fastighetsåtgärder i Stora salen för att garantera
säkerhet och tillgänglighet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detta.

Kulturnämnden beslutar

att begära 1 000 tkr i tilläggsbudget till investeringar 2016,

att begära 85 tkr i tilläggsbudget för kapitalkostnad 2017,

att begära 1 000 tkr i tilläggsbudget för 2017 för att täcka hyres- och
städkostnader för nöjeslokalen och kostnaden för en
tekniker/vaktmästare, samt

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att tillsammans med fastighetskontoret
ta fram en åtgärdsplan för genomförandet av nödvändiga
fastighetsåtgärder i Stora salen för att garantera säkerhet och
tillgänglighet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §39 Dnr: KN.2016.26 805

Film och Foto, ansökan om bidrag (Kulturnatti Gislaved-Keltiskt)

Ärendebeskrivning
I juni inkom föreningen Film och Foto med en ansökan om bidrag.
Arrangemanget, en kulturnatt med Keltiskt tema, ska genomföras den 17
september 2016. Föreningen har sedan tidigare arrangerat kulturnätter med
teman som Sydamerika, Balkan och Asien.

Årets kulturnatt kommer gästas av tre grupper med anknytning till det keltiska
temat. De tre akterna består av säckpipsorkester, dansare och musiker från
Skottland och Irland. Likt tidigare år kommer ett svenskt folkdanslag att
representera svensk folkdans och blandas med akterna från Irland och
Skottland.

Föreningen ansöker om totalt 124 731 kronor. Föreningen har sedan tidigare
fått klarteken för ett bidrag av Region Jönköping på 15 000 kronor.

De olika akterna beräknas kosta runt 38 000 kronor i arvode. Kostnaderna för
ljud och ljus beräknas uppgå till totalt 6250 kronor. Därutöver tillkommer
diverse mindre kostnader för resor med mera.

Beslutsunderlag
Kompletterande uppgifter Kulturnatt i Gislaved - Keltiskt
Kulturnatt Keltiskt (bilaga)
Offert Kulturnatt i Gislaved (3)
Film och Foto, ansökan om bidrag (kulturnatt Gislaved-Keltiskt)
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse om kulturnatt, daterad 24 augusti 2016

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Film och Foto ett bidrag med 50 000 kronor för artistkostnader,
ljud och ljus, vid genomförandet av Kulturnatt, samt

att föreningen Film och Foto ska redovisa eventuella förändringar i
programmet till kulturnämnden.

Expedieras till:
Föreningen Film och Foto
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §40 Dnr: KN.2016.23 805

Konstfabriken, ansökan om bidrag (konstutställning 1-2 oktober
2016)

Ärendebeskrivning
Föreningen Konstfabriken inkom den 19 maj med en ansökan om bidrag.
Konstfabriken ska i början av oktober arrangera en konstutställning i gamla
gummifabriken med föreningens medlemmar som gästutställare. Föreningen
ansöker om ett bidrag på totalt 36 000 kronor.

Till de större utgiftsposterna för anordnandet av arrangemanget räknar
föreningen annonsering, reklam och belysning. Konstfabriken räknar även med
utgifter för lokalhyra, trycksaker och en vakt.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Konstfabrikens ansökan om
bidrag, daterad 8 augusti 2016
Konstfabriken, ansökan om bidrag (konstutställning 1-2 oktober 2016)

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Konstfabriken ett bidrag med 15 000 kronor för anordnandet av
konstutställning.

Expedieras till:
Konstfabriken
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §41 Dnr: KN.2016.8

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
Gislaveds Konstförening beviljas ett bidrag på 6 000 kr till konstutställning den
24 september 2016. Delegat: Kulturchefen

Beslutsunderlag
Gislaveds Konstförening, ansökan om bidrag (konstutställning)

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §42 Dnr: KN.2016.3 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Exkursion med kulturnämnden
Den 29 september ska kulturnämnden genomföra en exkursion i kommunen.
Ordinarie ledamöter samt ersättare välkomnas att delta under dagen.

Möte med revisorerna
Ylva Samuelsson informerar att presidiet den 25 augusti hade ett mötet med
revisorerna.

Välfärdspengarna
Kommunfullmäktige har beslutat om fördelning av de så kallade
välfärdspengarna. Ur den totala potten får kulturnämnden 500 tkr att använda
till verksamheter som räknas till välfärden. Nämnden tilldelas även 1 000 tkr
för att uppföra en symbol för racinghistoriken i Anderstorp.

Kulturkommundagar
Den 26-27 september ska Ylva Samuelsson åka till kulturkommundagarna i
Stockholm. Temat är kultur i ett hållbarhetsperspektiv.

Deltagande vid internationell bibliotekskonferens
Bibliotekschefen redogör för sitt deltagande i en internationell
bibliotekskonferens i Columbus i delstaten Ohio, USA. Under resan har det
även genomförts besök på systerbiblioteket i orten Westerville.

Beslutsunderlag
Till kommunala nämnder utställning
Presentation av exkursionsresa

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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