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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §15 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 bland annat 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.
Kulturnämnden kommer genom kommunfullmäktiges beslut överta hyres- och
städkostnader för nöjeslokalen från och med 2016-07-01 vilket innebär en
ökad kostnad med 267 tkr 2016 och därefter 534 tkr årligen. Därtill kommer
en ökad kostnad för vaktmästare from 2016-08-01 på 195 tkr 2016 och
därefter 466 tkr årligen.

I Kulturnämndens driftbudget för 2016 finns idag 1000 tkr öronmärkta till
verksamhetsbidrag till Stiftelsen Gisleparken. Bidragets syfte har varit att täcka
kostnader för icke-kommersiella och drogfria evenemang för ungdomar. På
grund av att Stiftelsen inte bedriver någon nöjesverksamhet sedan 1 januari
kommer bidraget troligen inte att utnyttjas fullt ut. Kulturförvaltningen gör i
nuläget bedömningen att de medel som är avsatta i kulturnämndens budget
2016 kommer att täcka den ökade kostnaden för innevarande år, men från och
med 2017 behöver nämnden ett tillägg i budgeten på 1000 tkr för att lösa
uppdraget.
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Kn § 15 (forts.)

Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden inte begär någon tilläggsbudget
för 2016, men ber att få återkomma till hösten om förutsättningarna förändras,
att kulturnämnden redovisar ett behov av en utökad budgetram på 1000 tkr
för kommande utblicksperiod på från och med 2017.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående tilläggsbudget för övertagande
av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken, daterad den 11 mars 2016
Kf §37- Övertagande av verksamheter från Stiftelsen Gisleparken.pdf

Yrkande
Peder Winnebrandt (SD) med instämmande av Hannu Ruokola (SD): bifall till
första att-satsen med lydelsen: "att inte begära någon tilläggsbudget för 2016
för ökade kostnader för lokaler och vaktmästartjänst i samband med
överflyttning av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken, men ber att få
återkomma till kommunstyrelsen under hösten om förutsättningarna
förändras".

Kulturnämnden beslutar

att inte begära någon tilläggsbudget för 2016 för ökade kostnader för
lokaler och vaktmästartjänst i samband med överflyttning av verksamhet
från Stiftelsen Gisleparken, men ber att få återkomma till
kommunstyrelsen under hösten om förutsättningarna förändras, samt

att begära att budgetetramen för 2017-2021 utökas med 1000 tkr för att
kompensera för ökade kostnader i samband med överflyttningen av
verksamhet från Stiftelsen Gisleparken.

Protokollsanteckning
Peder Winnebrandt (SD) och Hannu Ruokola (SD) deltar inte i beslutet
gällande den andra att-satsen med lydelsen: "att begära att budgetetramen för
2017-2021 utökas med 1000 tkr för att kompensera för ökade kostnader i
samband med överflyttningen av verksamhet från Stiftelsen Gisleparken."

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomichef
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