
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2015-12-14  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 14.00 -  15.30 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Bosse Linde (S) 

Therese Sjöström (S) 

Laila Andersson (S) ersätter Marcus Holmbom (S) 

Björn Björkman (M) 

Markus Lewintus (M) 

Ann-Britt Larsson (C ) 

Björn Olsson (L) 

Bo Östvall (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 

Maria Alexiusson, bibliotekschef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

 

 

 

 

 Utses att justera Ann-Britt Larsson 

 Justeringens 

 plats och tid 
Kommunhuset, den 16 december 2015 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       55 - 57  

Niklas Arvidsson 

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

 

Ylva Samuelsson  
  

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

Ann-Britt Larsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2015-12-14   Paragrafer 55 - 57  

 Datum för 
 anslags uppsättande  

 Datum för  
 anslags nedtagande  

 Förvaringsplats 

 för protokollet 
 

 Underskrift  

……………………………………………. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §55    Dnr: KN.2015.46   042  

 

Budget 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Den 19 november 2015 beslutade kommunfullmäktige om utblick 2017-2020. 

Varje nämnd ska nu ta fram idéer/förslag per prioriterat programområde samt 

konkretiserade mål som kommer att vara ett av underlagen till arbetet under 

kommunstyrelsens planeringskonferens 25 januari och 3 februari. 

 

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att analysera de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga effekterna samt vilka nämndmål som eventuellt kan bli 

gällande utifrån de konkretiserade mål som preliminärt utarbetats under 

kommunstyrelseseminariet.   

 

Nämnden bör därför initiera ett resonemang om hur de ekonomiska och 

verksamhetsmässiga effekterna som kan bli gällande av förändrade ramar ska 

hanteras genom konkretiserade mål.  

 

Beslutsunderlag 

Budget 2016 Kulturnämnden 

Protokoll 2015-11-30 - Knau §31 

Strategiskt styrdokument KS 4 november 

Tidplan för planeringsprocessen under år 2016 slutlig KS 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att uppdra åt kulturförvaltningen att förbereda olika scenarier utifrån de 

verksamhetsmässiga och ekonomiska effekterna av förändrade 

ekonomiska ramar. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §56    Dnr: KN.2015.47   805  

 

Bidragsregler föreningsbidrag  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen har tidigare gjort en översyn över de allmänna 

bestämmelserna för bidrag till kulturföreningar. I översynen fastställdes dels en 

definition av vad en kulturförening är, samt ett antal kriterier som föreningen 

måste uppfylla för att bli godkänd som en bidragsberättigad kulturförening.  

 

Målsättningen med nya bestämmelser var att likrikta kulturföreningars 

bidragsformer med de bidragsformer fritidsnämnden beslutar om. De 

bidragsformer kulturnämnden idag tillämpar är grundbidrag, 

arrangemangsbidrag och projektbidrag. 

 

Kulturförvaltningen föreslår i översynen att ett antal nya bidragsformer införs. 

De föreslagna bidragsformerna är kulturbidrag barn och ungdom, 

investeringsbidrag, byggnadsvårdsbidrag, lokalbidrag till förhyrda lokaler och 

ledarutbildningsbidrag.  

 

Införandet av dessa bidragsformer skulle kräva ett ekonomiskt tillskott till 

föreningsbudgeten, vilket utrymmet för i dagsläget bedöms som litet.  

 

Beslutsunderlag 

Förslag nya bidragsformer 151130 

Kulturkontorets tjänsteskrivelse, daterad den 30 november 2015 

Protokoll 2015-11-30 - Knau § 32 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att uppdra åt kulturförvaltningen att fortsätta arbetet med att skapa ett 

reglemente för bidrag till kulturföreningar, samt 

 

att     inte inkludera förslagen om nya bidragsformer i det fortsatta arbetet med 

bidragsreglerna. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §57    Dnr: KN.2015.8      

 

Meddelanden  

 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bu §123 2015-11-16  Biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken  
 

Kommunfullmäktige 

Kf § 163 2015-11-19 Kontrollbalansräkning för stiftelsen Gisleparken 

Kf § 165 2015-11-19 Revidering av Strategiskt styrdokument inför mål och 

budget 2020 

Kf § 170 2015-11-19 Utblick 2017-2020 för kommunen som helhet  

 

Tidsplan för planeringsprocessen under år 2016 

Efter 2015-11-19 då kommunfullmäktige beslutade om utblick 2017-2020 tar 

respektive nämnd fram idéer/förslag per prioriterat programområde som ska 

fungera som underlag till arbetet under KS planeringskonferens i 

januari/februari månad.  

 

Landskapsprojektet "Var finns pulsen?" 

Förvaltningschefen redogör för kulturförvaltningens landskapsprojekt som 

kommer pågå under 2016. Projektet ska jobba med "landskap" som begrepp. 

 

Läslust 

Bibliotekschefen informerar om läsfrämjandeplanen "Läslust". 

Läsfrämjandeplanen strävar bland annat efter att göra läsare av läskunniga och 

öppna vägar till litteraturen för den som inte läser. 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna. 

  

 

 


