
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2016-12-12  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 12 december 2016 kl. 13.00 - 14.00 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Therese Sjöström (S)  

Valendona Dobra (S) 

Björn Olsson (L) 

Markus Lewintus (M) 

Henrik Hallberg (C), tjänstgörande ersättare för Ann-Britt Larsson (C) 

Hannu Ruokola (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 

Maria Alexiusson, bibliotekschef 

 

 

 

 

 

 Utses att justera Hannu Ruokola 

 Justeringens 

 plats och tid 
Kulturkontoret, fredagen den 16 december 2016 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       55 - 57  

Magnus Jonsson 

 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Ylva Samuelsson 

 

 

  
Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Hannu Ruokola 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2016-12-12   Paragrafer 55 - 57  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2016-12-19 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2017-01-09 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kulturkontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §55    Dnr: KN.2016.29      

 

Justering av drifts- och investeringsbudget 2017 - 2021  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat att justera i tidigare förslag till 

investeringsbudget för 2017 – 2021. 

För kulturnämnden innebär det en minskning med -2 000 tkr. Den nya 

budgetramen uppgår till 3 433 tkr 2017. Här ingår 2 000 tkr i ombudgetering 

från 2016, som ska användas till bibliotekets flytt till Torghuset i 

Smålandsstenar. Utöver sänkningen med -2 000 tkr är det tidigare beslutade 

tilläggsanslaget (2016-08-25) på 1 000 tkr inte medtaget i investeringsramen. 

Kommunfullmäktige har också beslutat att nämnderna ska se över sitt 

investeringsförslag 2018-2021 och endast ha kvar det nödvändigaste utifrån 

verkliga/faktiska behov. 

 

I fastighetsnämndens förslag till investeringar var 37,5 millioner kronor 

upptagna till byggnation av Glashusets etapp 2. I den reviderade 

investeringsbudgeten har kommunfullmäktige minskat projektet till att omfatta 

20 millioner kronor. För kulturnämnden innebär det nya förutsättningar i drifts- 

och investeringsbudgeten för Glashuset under utblicksperioden. Exempelvis är 

det troligt att budgeterade hyresnivåer sänks och att kulturnämndens 

investeringsbehov för etapp 2 förändras. 

Kommunfullmäktiges beslut innebär också att det i nuläget inte finns några 

medel till eller planer på att genomföra etapp 3 av Glashusets. 

 

Med anledning av den förändrade investeringsramen (- 2 000 tkr) beslutade 

kulturnämnden 2016-11-14 att ge kulturchefen i uppdrag att återkomma med 

ett förslag till Kulturnämndens sammanträde 12 december med reviderad 

investeringsbudget för 2017 - 2021. 

 

I kulturnämndens investeringsbudget 2017 (Kn § 30, 2016-06-13) är 4 000 tkr 

upptagna för etapp 2 av Glashuset. Med den förändring som har skett i 

fastighetsnämndens investeringsbudget, vars konsekvens blir betydande 

förändringar av utformningen av etapp 2, behöver nämndens budget justeras, 

både i omfattning och ur ett tidsperspektiv. Beslutet i fullmäktige påverkar 

nämndens utblick för år 2021. Där har kulturnämnden tagit upp 15 millioner i 

investeringskostnad för etapp 3. Med anledning av ovanstående föreslås att 

kulturnämndens investeringsbudget för etapp 2 minskas med -2 000 tkr. Att 

500 tkr av dessa belastar 2017, 1 300 tkr överförs till 2018 och 250 tkr tas upp 

2019. Dessutom stryks beloppet om 15 000 tkr i 2021 års investeringsbudget. 

Annars föreslås inga förändringar för perioden 2018 – 2021. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2016 

Förslag justerad inv, daterad den 24 november 2016 

Protokoll 2016-11-28 - Knau §43 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att sänka investeringen för Glashusets etapp 2 med -2 000 tkr, 

 

att fördela investeringskostnaden för etapp 2 med 500 tkr 2017, 1 300 tkr 

2018 och med 250 tkr 2019, 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn § 55 (forts.) 

 

att plocka bort upptagen investeringskostnad på 15 000 tkr för etapp 3 i 

budgeten för 2021, samt 

 

att i nuläget inte göra några andra förändringar i investeringsbudgeten 2018-

2021. 

  

 

Expedieras till: 

Ekonomienheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §56    Dnr: KN.2016.35   006  

 

Sammanträdesdatum 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen föreslår följande sammanträdesdatum för kulturnämnden 

under 2017: 

 

22 februari 

10 april 

15 maj 

19 juni 

28 augusti 

18 september 

30 oktober 

11 december 

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 24 november 2016 

Protokoll 2016-11-28 - Knau §44  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa sammanträdesdatumen för kulturnämnden under 2017 till 22 

februari, 10 april, 15 maj, 19 juni, 28 augusti, 18 september, 30 oktober 

och 11 december. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Kn §57    Dnr: KN.2016.3   009  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturting 

Kulturchefen informerar om det kulturting som genomfördes den 24 november 

2016. Tinget hölls i Glashuset och lockade många deltagare. Diskussionerna 

resulterade i flertalet konstruktiva förslag som kulturförvaltningen nu har att 

sammanställa och ta till sig. 

 

Konferens för bibliotekschefer 

Bibliotekschefen informerar om sitt deltagande vid en konferens för 

bibliotekschefer. Värdinstitution för konferensen var Kungliga Biblioteket som 

även har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell biblioteksstrategi. 

Strategin ska vara färdig år 2019.  

 

Julhälsning till förvaltningen 

Kulturnämnden genom nämndens ordförande framför ett stort tack till 

kulturförvaltningen och dess personal för deras arbetsinsats under det gågna 

verksamhetsåret. 

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen i Jönköpings län delbeslut bidrag till förvaltning av värdefulla 

kulturmiljöer Öreryd 1_10.  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 


