
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2016-09-29

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 29 september kl. 08.00 - 09.15

Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande
Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Marcus Holmbom (S)
Peder Winnebrandt (SD), tjänstgörande ersättare för Therese Sjöström (S)
Björn Björkman (M)
Velendona Dobra (S)
Björn Olsson (L)
Markus Lewintus (M)
Henrik Hallberg (C), tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Larsson (C)
Hannu Ruokola (SD)
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §43 Dnr: KN.2016.32 042

Bokslut 2016, inkl. helårsprognos och delårsbokslut

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 redovisar en prognos för helåret som innebär ett överskott på
670 000 kr i driftsbudgeten och 2 270 000 kr i investeringsbudgeten.
Driftsöverskottet är fördelat mellan kapitalkostnader (270 tkr), projektmedel
(200 tkr) och kostnader för övertagande av verksamhet från Stiftelsen
Gisleparken (200 tkr).

Investeringsöverskottet uppstår inom anslaget för konstinköp (270 tkr) samt
inom Biblioteksverksamheten (2 000 tkr). Verksamheten har genomförts enligt
verksamhetsplaner och enligt god ekonomisk hushållning. Bibliotekens utlåning
och besökssiffror pekar generellt mot en högre nivå 2016 än år 2015. Besöken
till programaktiviteterna har till den 31 augusti ökat med 8 859 besök (+36 %)
jämfört med samma period 2015.

Beslutsunderlag
Pedagogik delårsrapportering 2016
Halvårsrapport kulturplatån januari till juni 2016
Delårsrapport 2 2016 kulturnämnden
2016 vår kultursekreterare 160705

Kulturnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut per den 31 augusti med helårsprognos 2016,
samt

att översända delårsbokslutet till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §44 Dnr: KN.2016.30

Revidering av ramar 2017

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i augusti §112 om ramjusteringar för 2017.
Beslutet innebar att kulturnämnden tillförs 500 tkr i driftsbudgeten och 1 000
tkr i utökad investeringsbudget.

Kulturnämnden har antagit följande mål inför 2017: ”Ökad tillgång till kultur för
de invånare som på grund av funktionsnedsättning inte kan ta del av det
ordinarie kulturlivet”. Syftet är att hitta former för att erbjuda och
tillgängliggöra kulturprogram till personer som på grund av
funktionsnedsättning inte kan ta sig till lokaler där ordinarie kulturutbud utförs.
Samma mål har antagits av socialnämnden och genomförandet kommer att ske
i ett nära samarbete mellan kulturförvaltningen och socialförvaltningen.

Projektet Kultur på recept har genomförts i Region Jönköpings län i syfte att
minska ohälsan och öka arbetsåtergången för personer med lättare till
medelsvår psykisk ohälsa och ospecifik smärta. Kultur på recept innebär att i
grupp delta i olika kulturella aktiviteter. Projektet har utvärderats under åren
2014-2016. Utvärdering visar att Kultur på recept är en framgångsrik metod
för att öka hälsan, minska sjukskrivning och underlätta arbetsåtergång. Under
2016 har 2 grupper i Gislaveds kommun medverkat i projektet. Kultur på
recept genomförs i samarbete mellan Hälso- och sjukvården, kommunen och
lokalsamhället (till exempel studieförbund, kulturaktörer). Kostnaderna
fördelas mellan kommunen och Region Jönköpings län.

Under flera år har det funnits en önskan och en vilja från aktörer i Anderstorp
att sätta upp en tätortssymbol för Anderstorp längs riksväg 26. Det har
tidigare framförts en idé om att tätortssymbolen ska vara i form av en racerbil.
Syftet är att belysa Anderstorps betydelse för motorsporten och påminna om
Formel 1 epoken vid Anderstorps motorbana.

Beslutsunderlag
Rapprot Kultur på recept 160607
KF beslut § 112 - Revidering av ramar

Kulturnämnden beslutar

att 400 tkr av den utökade budgetramen för 2017 avsätts för att
tillgängliggöra kulturprogram för personer med funktionsnedsättning och
för ett fortsatt genomförande av Kultur på recept,

att den utökade investeringsbudgeten på 1 000 tkr avsätts till uppförandet
av en tätortssymbol för Anderstorp,

att 100 tkr avsätts till avskrivningar för investeringen,

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att i samverkan med Tekniska
förvaltningen påbörja arbetet med en tätortssymbol för Andertorp, samt

att uppförandet av tätortssymbolen ska ske i nära samarbete med
intresserade aktörer från Anderstorp.
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Kn § 44 (forts.)

Expedieras till:
Kulturförvaltningen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §45 Dnr: KN.2016.27 806

Provisoriska taxor Glashuset

Ärendebeskrivning
Den 1 juli 2016 övergick Stora salen i Glashuset, tidigare Gisleparken, till
kulturnämnden.

Lokalen har tidigare hyrts ut till externa aktörer, så som föreningar,
organisationer och företag enligt en fastställd taxa. Kulturnämnden kommer att
lägga fram ett förslag till kommunfullmäktige om nya taxor och
uthyrningsprinciper för de lokaler i Glashuset som kulturnämnden ansvarar för.

De nya taxorna och uthyrningsprinciperna ska finnas på plats från och med
2017.

Det har inkommit förfrågningar till kulturförvaltningen om att hyra Stora salen
redan under hösten 2016. Förvaltningen gör bedömningen att det är viktigt att
så tidigt som möjligt komma igång med uthyrning av lokalen, dels för att ge fler
människor tillgång till Glashuset och för att användningen av Stora salen ska bli
så stor som möjligt. För kunna hyra ut lokalen behövs ett beslut om en tillfällig
taxa under resterande delen av 2016.

Vid kulturnämndens arbetsutskotts sammanträde den 12 september 2016 har
man beslutat att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram en tillfällig
hyrestaxa för Stora salen i Glashuet.
Kulturförvaltningen har tagit del av de taxor som gällde fram till den 30 juni
2016 och utreder vilken prisbild som gäller för uthyrning av liknande lokaler av
andra lokalaktörer i kommunen

Förvaltningen föreslår en tillfällig hyrestaxa för Stora salen i Glashuset enligt
bilagan "Förslag till tillfälliga taxor för samlingssalen Glashuset 2016, daterad
den 25 september 2016".

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående provisoriska taxor Glashuset,
daterad den 12 september 2016
Protokoll 2016-09-12 - Knau §33 Provisoriska taxor Glashuset
Förslag till tillfälliga taxor för samlingssalen Glashuset 2016, daterad den 25
september 2016

Yrkande
Peder Winnebrandt (SD): att hyran för Glashusets stora sal skall vara
differentierad. På så sätt att ingen ideell förening skall betala mer än 10 % av
sina tillgångar. Om lokalen hyrs för ett icke kommersiellt syfte. Dock skall
lägsta hyran alltid vara lägst 1 000 kronor och högst 8 000 kronor. I övriga
delar bifall till förvaltningens förslag.

Björn Björkman (M): bifall till förvaltningens förslag, samt avslag på Peder
Winnebrandts (SD) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande Ylva Samuelsson (S) ställer proposition på Peder Winnebrandts
(SD) yrkande och Björn Björkmans (M) avslagsyrkande och finner att
kulturnämnden har beslutat enligt Björn Björkmans (M) yrkande.
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2016-09-29 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn § 45 (forts.)

Kulturnämnden beslutar

att anta föreslagen tillfällig hyrestaxa för samlingssalen i Glashuset daterat
den 25 september 2016, samt

att hyrestaxan ska gälla fram tills dess att kommunfullmäktige beslutar om
de ny lokaltaxorna för Glashuset 2017.

Reservation
Hannu Ruokola (SD) och Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot beslutet
med hänvisning till sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §46 Dnr: KN.2016.3 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Tillfälliga bibliotekslokaler Smålandsstenar
Bibliotekschefen informerar att de nuvarande tillfälliga lokalerna i
Smålandsstenar har renoverats. Bland annat har en ny dörr tillförts.

Ungdomsfestival i Smålandsstenar
Bibliotekschefen informerar om ungdomsfestivalen i Smålandsstenar som äger
rum kommande helg. Biblioteken kommer att närvara och kommer att lägga
tonvikt på att låta de unga komma tills tals kring vad de vill ha i det blivande
biblioteket i Torghuset.

Integrationsprojekt
2013 lämnade Ann-Katrin Strand (L) in en motion om en internationell teater
på Trasten. Sedan motionen lämnades in och kulturnämnden avsatte medel i
sin budget till projektet har Europa upplevt en av de största
flyktingströmmarna i historien. Detta har förändrat förutsättningarna men har
också gett nya möjligheter. Kulturförvaltningen har under det senaste året
kontaktats av personer som vill genomföra kulturprojekt med sociala, artistiska
och pedagogiska aktiviteter med målet att skapa nätverk, som på ett konkret
sätt ger möjlighet till möten mellan kulturer och människor. Kulturnämndens
arbetsutskott beslutade därför på mötet den 12 september 2016 att föreslå
kommunstyrelsen att ge kulturnämnden i uppdrag att använda de avsatta
medlen till integrationsprojektet ”Internationella teatern på Trasten” till
kulturprojekt som ligger i motionens anda, men inte nödvändigtvis genomförs i
form av ett teaterprojekt så som det är beskrivet i motionen.

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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