
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2016-02-29

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 29 februari kl. 13.00 - 16.00

Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) ersätter Bosse Linde (S)
Therese Andersson (MP) ersätter Therese Sjöström (S)
Laila Andersson (S) ersätter Marcus Holmbom (S)
Björn Björkman (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Björn Olsson (L)
Hannu Ruokola (SD)
Peder Winnebrandt (SD) ersätter Markus Lewintus (M)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare

Utses att justera Ann-Britt Larsson (C)

Justeringens
plats och tid

Kulturkontoret, fredagen den 4 mars 2016

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 10 - 14

Niklas Arvidsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Ylva Samuelsson (S)

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

Ann-Britt Larsson (C)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för
anslags uppsättande 2016-03-04

Datum för
anslags nedtagande 2016-03-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….
Anna Sam

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §10 Dnr: KN.2016.5

Open space - uppföljning av rapport från KS

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat att det vartannat år ska genomföras ett Open
space. Förberedelsearbetet och genomförandet sker i ett samarbete mellan
kommunstyrelseförvaltningen och Gislaveds gymnasium. Tidigare har ett Open
space arrangerats 2012, detta var kommunens första.

Tisdagen de 3 november 2015 samlades runt 700 elever från Gislaveds
gymnasium, förtroendevalda och tjänstemän från kommunen i Gisle
Sportcenter för att medverka i ett möte, ett så kallat Open Space. Mötets
huvudtema var "Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?". Under förmiddagen
deltog alla elever i årskurs två och under eftermiddagen årskurs tre.

Av de totalt 64 förslag som diskuterades lämnades två stycken till
kulturförvaltningen. De två frågorna berör danssal och danstudio och finns med
i bilagan "Rapportsammanställning Open Space".

Kommunstyrelsen har uppdragit nämnden att avrapportera senast den 13 mars
2016, med vilka planer och åtgärder man har för de olika förslagen och idéerna
från Open Space.

Kulturnämndens arbetsutskott beslutade den 15 februari att uppdra åt
kulturförvaltningen att formulera ett svar med kulturnämndens planer och
åtgärder för de aktuella förslagen, Knau § 7 2016.

Kulturförvaltningen föreslår att ett gemensamt svar lämnas på de två frågor
som rör danssal/dansstudier (sid 26 och sidan 66 i rapportsammanställningen
från Open space), eftersom de i grunden tar upp samma problematik.

Beslutsunderlag
Rapportsammanställning Open Space
Förslag och idéer vid Open space 2015 daterad den 23 februari 2016
Ks beslut § 21 Open space
Fördelning av ämnen Open Space
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Open Space, daterad den 24
februari 2016

Kulturnämnden beslutar

att godkänna kulturförvaltningens skrivelse "Förslag och idéer vid Open
Space 2015" daterad den 23 februari 2016, samt

att översända skrivelsen till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §11 Dnr: KN.2016.4 042

Bokslut 2015

Ärendebeskrivning
Bokslutet för 2015 visar ett positivt ekonomiskt resultat på 810 tkr.
Överskottet har uppstått genom ökade intäkter med 317 tkr och minskade
kostnader med 492 tkr. De ökade intäkterna är tillfälliga statliga bidrag samt
interna intäkter för verksamhetssamarbeten. På kostnadssidan har det uppstått
vakanser i samband med rekryteringar efter pensionsavgångar och lägre
kapitalkostnader för konstinköp och inventarier. På grund av det generella
budgetläget i kommunen har förvaltningen varit återhållsam under andra
halvåret av 2015, vilket förklarar ca 100 tkr av överskottet.

Investeringarna under 2015 uppgår till 1 152 tkr och är fördelade mellan
biblioteken 232 tkr, Kulturplatån 261 tkr, konstinköp 659 tkr.
Investeringsbudgeten visar ett överskott på 523 tkr. Av dessa medel begärs
388 tkr ombudgeterade till 2016 för pågående projekt inom konst- och
biblioteksområdet.

Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god
ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Årsrapport Kulturplatån 2015
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående bokslut 2015, daterad den 12
december 2016
Bokslut kultursekreterare
Bokslut bibliotek 2015
Bokslut 2015 Kulturnämnden
Bokslut konsthallen 2015

Kulturnämnden beslutar

att fastställa lämnat bokslut för 2015 och överlämna det till
kommunstyrelsen

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Stefan Tengberg, ekonomichef
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Kn §12 Dnr: KN.2015.41

Internkontroll 2015-

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har i internkontrollplanen för 2015 haft som särskilda
granskningsområden 2015:

- Utbetalning av föreningsbidrag
- Inventering av konstsamlingen
- Kontroll att ramavtal används vid inköp av media

Internkontrollen under 2015 har bestått av kontroll av konstsamlingen. Inga
avvikelser som föranleder några åtgärder har påträffats.  Kontrollen har
omfattat den offentliga konsten som är placerad i Gislaveds tätort. Under 2015
har ett arbete med ta fram rutiner för inventering av fasta konstverk i
fastigheter, samt offentligt placerade skulpturer genomförts.

På sammanträdet med kulturnämndens arbetsutskott den 7 september 2015
beslutade arbetsutskottet att ge kulturförvaltningen i uppdrag att göra en
översyn av internkontrollplanen, Knau §24 2015. Det arbetet ska leda fram till
en ny och utvecklad internkontrollplan för 2016.

Beslutsunderlag
Internkontroll 2015 (Kulturnämnden)

Kulturnämnden beslutar

att godkänna uppföljning av intern kontrollplan 2015.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §13 Dnr: KN.2016.8

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
Gislaveds trädgårdsförening beviljas ett bidrag på 3 000 kr till föreläsning med
Vivian Tisting den 19 april 2016. Delegat: Kulturchefen

Bidragsansökan från Gislaveds trädgårdsförening om ett bidrag på 4 000 kr till
föreläsning med Susann Nilsson den 8 mars 2016, avslås. Delegat: Kulturchefen

Beslutsunderlag
Gislaved Trädgårdsförening, ansökan om bidrag (föreläsning av Susann Nilsson)
Gislaved Trädgårdsförening, ansökan om bidrag (föreläsning av Vivian Tisting)

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut.
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Kn §14 Dnr: KN.2016.3 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Rekrytering till Kulturplatån
Kulturchefen informerar att rekryteringen av en ny ungdomscoach till
Kulturplatån fortgår. En kandidat har erbjudits tjänsten men inte gett svar.

Besöksiffror för biblioteken i Gislaved
Bibliotekschefen informerar att besöksiffrorna för biblioteken i Gislaved har
ökat något. Det tros vara en följd av de utökade öppettiderna.

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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