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Dnr KN 38305

Val av justerare
Beslut

Kulturnämnden beslutar att utse Stefan Hansson (S) att jämte ordföranden
Sven Palmkvist (M) justera dagens protokoll.
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Dnr KN 38306

Godkännande av dagordning
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till dagordning med följande
tillägg:
Tillkommande informationsärende
- Rapport - Aktiv sommar - Mia Hoffman
Tillkommande frågor
- Önskemål om rundvandring i tilltänkta lokaler för scenkonst och
utställningar - Ann-Sofie Uvenfeldt Cordes (C)
- Synpunkter på funktionaliteten i verktyget "Assistenten" i Ciceron Eva-Marie Paulsson (S)
Ärendet

Förslag till dagordning föreligger.
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Dnr KN 2016/00015

Informationsärenden – november 2016 - Kulturnämnden
Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att ärendet behandlas på kulturnämndens
presidium i januari 2017, och därefter vidare till KS för begäran om
tilläggsanslag.
2-7. Kulturnämnden beslutar att lägga informationsärendena till
handlingarna.
Ärendet

1.
2.
3.
4.

Information om HP-huset - Kristina Blomquist, Lars Nordvall
Rapport - Aktiv sommar 2016 - Mia Hoffman
Utvärdering - Kulturnatten+ 2016 - Rickard Bengtsson
Rapport - Beslutad uppföljning av samarbetet med Halmstads
Teaterförening enligt senast tagna överenskommelsen - Lena Engström
5. Rapport - Hallands Konstmuseum - Särskilt uppdrag - Simon Roos,
Karolina Peterson
6. Information om tillbyggnad och renovering av Hallands Konstmuseum
- Karolina Peterson
7. Aktuell information från förvaltningen
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Dnr KN 2016/00020

Ekonomisk rapport 2016
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari – oktober
2016.
Ärendet

Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från
stadskontoret. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att
godkänna ekonomisk rapport januari – oktober 2016.
Ekonomisk rapport visar på att det vid årsskiftet förväntas bli en positiv
budgetavvikelse med 1 000 tkr avseende driften.
Ett överskott på 1 085 tkr aviseras avseende investeringsmedel, som bygger
på antagandet att samtliga planerade investeringar inte kommer att vara
slutförda innan årets slut.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom i samråd med samtliga
förvaltningens chefer.
Ekonomisk rapport har skickats till stadskontoret 2016-11-02 enligt
gällande tidsplan för prognosinlämning.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL, information om ekonomisk
rapport har delgetts förvaltningens samverkan 2016-11-15.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari – oktober
2016.
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Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport enligt
förvaltningens förslag.
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Dnr KN 2016/00011

Verksamhetsplan 2017 - 2019
Beslut

Kulturnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2017 - 2019 enligt
bilaga 1, tillsammans med redaktionell ändring och det yrkade och antagna
verksamhetsmålet under rubriken 5.2 Framtid.
Verksamhetsmålet lyder: ”Alla barn och unga ska ha möjlighet till en jämlik
och meningsfull fritid”.
Ärendet

Verksamhetsplan är en del i arbetet enligt visionsstyrningsmodellen och
bygger vidare på det Planeringsdirektiv med budget 2017-2019, som antogs
av kommunfullmäktige 14 juni 2016.
Ärendet har beretts av kulturförvaltningens ledning och stab.
Kulturnämnden har arbetat med omvärldsanalys och informerats löpande
om arbetet med planen. Förslag till Verksamhetsplan 2017-2019 har
behandlats i samverkan.
Kulturnämnden föreslås fastställa Verksamhetsplan 2017-2019 i sin helhet,
enligt bilaga 1.
Ärendets beredning

Planeringsanalysen har arbetats fram med stöd från samtliga förvaltningens
chefer under chefsdagar i september. Målanalysdagen i september var ett
inspel till hur kommunens tjänstemän tolkat de mål som återfinns i
Planeringsdirektiv med budget. Målanalyserna har distribuerats till samtliga
chefer och kulturnämndens politiker.
Kulturnämnden hade i samband med maj-sammanträdet en omvärldsdag
där kulturnämndens största utmaningar diskuterades.
Förvaltningens ledning och chefsgrupp har tagit fram förslag till mål,
utifrån planeringsanalysen, målanalyserna och nämndens omvärldsdag.
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I samband med oktober-sammanträdet fick kulturnämnden ta del av och
diskutera förvaltningens förslag till mål. Förvaltningen har tagit till sig dessa
synpunkter och utifrån dessa skapat det förslag till verksamhetsplan 2017 2019 som bifogas som underlag till beslut.
Nyckeltalen har setts över och skiljer sig inte märkbart från tidigare år.
Ekonomen har tagit fram texterna till internbudget på den övergripande
nivå som den presenteras i planen. Detaljerad internbudget kommer att tas
fram av förvaltningen och vara inläst i ekonomisystemet senast 2016-12-31.
Riskanalyser som utgör grunden till internkontrollplanen, har arbetats fram
på respektive enhet under våren. Dessa har sedan sammanställts och
bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens till en internkontrollplan.
Verksamhetsplanen 2017 - 2019 har sammanställts av handläggaren med
underlag från kulturförvaltningens ledning och kulturnämnden.
Ärendet MBL förhandlades 2016-11-28.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2017-2019 enligt
bilaga 1.
Yrkanden

Sven Palmkvist (M) yrkar under rubriken 5.2 Framtid, att ett
verksamhetsmål ska läggas till under kommunfullmäktiges konkretiserade
mål 3 som lyder:
”Barn och unga ska ha tillgång till en god och jämlik elevhälsa”.
Verksamhetsmålet får lydelsen:
”Alla barn och unga ska ha möjlighet till en jämlik och meningsfull fritid”.
Beslutsgång

Kulturnämndens ordförande (M) ställer proposition på det yrkade
verksamhetsmålet och finner att kulturnämnden antar detta, och beslutar i
övrigt enligt föreliggande förslag.
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Dnr KN 2016/00297

Kostnadsreducering - Biblioteken
Beslut

Kulturnämnden beslutar om en kostnadsreducering på 1 500 tkr för
biblioteken genom att:
- Söndrum, Fyllinge, Oskarström, Getinge, Andersberg, Harplinge och
Vallås bibliotek stängs en dag i veckan.
- Biblioteken går från fyra till tre enhetschefer.
- Budget för programverksamhet och media inköp minskas med 200 tkr.
Ärendet

I planeringsdirektivet för 2017-2019 är det beslutat att kulturnämnden får
ett minskat driftsanslag på 1 500 tkr med beskrivningen ”viss
återanpassning av biblioteksverksamhet”. Med detta som utgångspunkt har
förvaltningen under året arbetat fram ett förslag vilket i korthet innebär att
Söndrum, Fyllinge, Oskarström, Getinge, Andersberg, Harplinge och Vallås
bibliotek stängs en dag i veckan, biblioteken går från fyra till tre
enhetschefer samt en minskad budget för programverksamhet och
mediainköp om 200 tkr.
Konsekvenserna av besparingen innebär en försämrad kommunal service i
Söndrum, Fyllinge, Oskarström, Getinge, Andersberg, Harplinge och
Vallås, en ökad arbetsbelastning på kvarvarande tre chefer samt en
övertalighet på två heltidstjänster.
Utifrån detta föreslår förvaltningen att kulturnämnden antar förslaget om
besparing för biblioteken.
Ärendets beredning

Förvaltningen har under processens gång fört en dialog med
kulturnämndens presidium, kulturnämnden och förvaltningens
samverkansgrupp. Genom dessa dialoger har förslaget ovan förändrats från
sitt ursprung för att möta de tankar som kommit fram i de olika grupperna.
Ärendet MBL förhandlades 2016-11-28.
Justerandes signatur
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Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar om en kostnadsreducering på 1 500 tkr för
biblioteken genom att:
- Söndrum, Fyllinge, Oskarström, Getinge, Andersberg, Harplinge och
Vallås bibliotek stängs en dag i veckan.
- Biblioteken går från fyra till tre enhetschefer.
- Budget för programverksamhet och media inköp minskas med 200 tkr.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
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Dnr KN 2015/00284

Kulturstråk Nissan
Beslut

1. Kulturnämnden godkänner rapport Kulturstråk Nissan.
2. Kulturnämnden beslutar att skicka rapporten till kommunstyrelsen för
slutligt godkännande och vidare hantering.
Ärendet

Kulturnämnden har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att göra en
utredning med förslag på hur kulturen i ett brett perspektiv kan bidra till att
Nissan och närliggande områden levandegörs, aktiveras och tillgängliggörs.
Arbetet har skett i bred samverkan mellan berörda förvaltningar och
omfattar området från Slottsmöllan till hamninloppet.
I rapporten presenteras ett antal åtgärdsförslag samt rekommendationer för
det fortsatta arbetet med att involvera medborgarna och att införliva
kulturen i samhällsbyggnadsprocessen.
Ärendets beredning

Förslaget har arbetats fram under våren och tidig höst 2016 av tjänstemän
från berörda förvaltningar: samhällsbyggnadskontoret, teknik- och
fritidsförvaltningen, byggnadskontoret, stadskontoret och
kulturförvaltningen. Dialog har också skett med handläggare på
stadskontoret kopplat till temaåret och utredningsdirektivet, och under
arbetets gång har också workshop hållits med presidier och förvaltningsoch bolagschefer från berörda förvaltningar/bolag.
Rapporten bygger på ett stort underlag med synpunkter och önskemål som
har samlats in från Halmstadsbor och besökare. Nära 800 personer har
lämnat in idéer och tankar via den webkarta som fanns tillgänglig på
kommunens hemsida under fem veckor. Ett stort antal dialoger, workshops
och kompletterande intervjuer har också genomförts. Syftet har varit att
inhämta kunskap om medborgarnas upplevelser av området, hur det
används och vad man saknar.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Justerandes signatur
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Förslag till beslut

1. Kulturnämnden godkänner rapport Kulturstråk Nissan.
2. Kulturnämnden beslutar att skicka rapporten till kommunstyrelsen för
slutligt godkännande och vidare hantering.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Dnr KN 2016/00299

Verksamhetslokaler för Dramalogen
Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott att Dramalogen flyttar sin verksamhet till g:a
annexet på Örjansskolan.
2. Kulturnämnden beslutar att, hos kommunstyrelsen, begära
kompensation för ökade hyreskostnader.
Ärendet

Dramalogen startade 2013 som ett projekt inom ramen för anslaget ”Ökade
livschanser för unga”. Kulturnämnden har sedan 2016-07-01 övertagit
ansvaret för Dramalogens verksamhet. Den bedrivs idag i lokaler på
Stockenbergsgatan som ägs av Halmstads kommun. Hyreskontraktet för
dessa lokaler går ut 2017-04-30 och kan förlängas längst till och med 201712-31.
Kulturförvaltningen har, tillsammans med Dramalogen, under hösten letat
efter andra lokaler. En lokal man tittat på och som mycket väl passar
Dramalogens verksamhet och behov är g:a annexet på Örjansskolan.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts i samråd med Dramalogen.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott att Dramalogen flyttar sin verksamhet till g:a
annexet på Örjansskolan.
2. Kulturnämnden beslutar att, hos kommunstyrelsen, begära
kompensation för ökade hyreskostnader.
Justerandes signatur
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Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
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Dnr KN 2016/00298

Kontorslokaler för kulturförvaltningen
Beslut

1. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott att förvaltningen bereds möjlighet att flytta till
Kulturskolans nuvarande lokaler.
2. Kulturnämnden beslutar att, hos kommunstyrelsen, begära kompensation
för ökade hyreskostnader.
Ärendet

Kulturförvaltningen har under flera år framfört önskemål om att byta
kontorslokaler. De lokaler som förvaltningen sitter i idag på Halmstads
teater är ineffektiva i utnyttjandet av ytan. Det föreligger en trångboddhet
och förvaltningen vill samla fler verksamheter i samma lokal. Dessutom
skulle en flytt till Kulturskolan medföra möjlighet att erbjuda publika
arrangemang i den lokal som kallas ”orkestersalen”.
Ärendets beredning

Kulturförvaltningen i samråd med samhällsbyggnadskontoret och
fastighetskontoret.
Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott att förvaltningen bereds möjlighet att flytta till
Kulturskolans nuvarande lokaler.
2. Kulturnämnden beslutar att, hos kommunstyrelsen, begära
kompensation för ökade hyreskostnader.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
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Dnr KN 2016/00303

Detaljplan gällande Kilot 1 m.fl. Halmstad. KS2007/00166
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande enligt bilaga1.
med den yrkade och antagna ändringen i andra stycket sista meningen, att
byta ut ordet "eller" mot "och".
Meningen får då lydelsen: "Det skulle kunna ske genom en konstnärlig
gestaltning av byggnadernas fasader, det nya torget och liknande".
Ärendet

Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig över detaljplan för Kilot 1
m.fl. Halmstad. Planområdet ligger vid Laholmsvägen i korsningen till
Bolmensgatan och gränsar i väster till stationsområdet med det planerade
nya Halmstads resecentrum. Syftet med detaljplanen är att utveckla
fastigheten Kilot 1, dels för bostäder och dels för hotell och
centrumanvändning.
Förslaget till yttrande lyfter fram möjligheten att marknadsföra Halmstad
som konststad, samt möjligheten till kulturella mötesplatser i området.
Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av enheten för administration och stöd i samråd med
kulturnämndens presidium.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande enligt bilaga1.
Yrkande
Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) yrkar på en ändring av den sista
meningen i andra stycket i yttrandet och vill förtydliga meningen genom att
byta ut ordet "eller" mot "och" och meningen får då lydelsen: "Det skulle
kunna ske genom en konstnärlig gestaltning av byggnadernas fasader, det
nya torget och liknande".
Justerandes signatur
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Beslutsgång

Kulturnämndens ordförande (M) ställer proposition på yrkandet och finner
att kulturnämnden antar detta och beslutar i övrigt enligt förvaltningens
förslag.
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Dnr KN 2016/00155

Översyn av riktlinjer för stöd till studieförbundsverksamhet
Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för Halmstads kommuns
stöd till studieförbunden enligt bilaga1.
2. Kulturnämnden beslutar att riktlinjerna träder i kraft 2017-01-01.
Ärendet

Kulturnämnden fastställde kommunens nuvarande riktlinjer för stöd till
studieförbundsverksamhet 2008. Sedan dess har flera förändringar skett
som innebär att riktlinjerna behöver uppdateras. I mars 2016 gav därför
kulturnämnden i uppdrag till förvaltningen att göra en översyn av
riktlinjerna.
De idag bidragsberättigade studieförbunden har lämnat önskemål om att
kommunens riktlinjer bör vara så lika Folkbildningsrådets riktlinjer som
möjligt. Förvaltningen bedömer att det finns fördelar med detta och
föreslår också att villkoret för att beviljas stöd kvarstår, vilket innebär att
studieförbundet ska vara godkänd som bidragstagare av Folkbildningsrådet.
Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av kulturförvaltningens enhet för administration och
stöd samt utvecklingsenheten.
Dialog har skett med de idag bidragsberättigade studieförbunden och
representant från Hallands Bildningsförbund. Dialog har tidigare skett med
SISU Idrottsutbildarna under beredning av ärendet KN 2015/00317 då
SISU sökte studieförbundsstöd för 2016.
Förslaget på nya riktlinjer har skickats till de idag bidragsberättigade
studieförbunden samt till SISU Idrottsutbildarna med möjlighet att lämna
synpunkter. SISU Idrottsutbildarna har därefter skickat ett yttrande som
finns att läsa i bilaga 5.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum
2016-11-30

Sida
21(32)

Kommunjurist har konsulterats vid framtagandet av de föreslagna
riktlinjerna.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar att fastställa riktlinjer för Halmstads kommuns
stöd till studieförbunden enligt bilaga1.
2. Kulturnämnden beslutar att riktlinjerna träder i kraft 2017-01-01.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden
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Dnr KN 2016/00241

Operation Opera - Projekt - Den tilltalade - Operation
Lajvopera - Etapp 4
Beslut

Kulturnämnden beslutar att bevilja 60 000 kronor i arrangemangs- och
projektstöd för lajvoperan ”Den tilltalade” med nyoperakompaniet
Operation Opera.
Ärendet

Det professionella nyoperakompaniet Operation Opera/Jalhed Produktion
vill producera och presentera den nyskrivna, publikinteraktiva operan ”Den
tilltalade”. För produktionen har Operation Opera/Jalhed Produktion
ansökt om 100 000 kronor från kulturnämnden. Uruppförandet är planerat
till 25 mars 2017 och huvudsaklig målgrupp är unga vuxna. Verket
presenteras delvis utomhus, i park-, skogs- eller hamnmiljö.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsenheten.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att bevilja 60 000 kronor i arrangemangs- och
projektstöd för lajvoperan ”Den tilltalade” med nyoperakompaniet
Operation Opera.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Dnr KN 2016/00275

Stöd till Isildurs Bane för hyra av Kulturhuset 2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar om stöd till Isildurs Bane för hyra på Kulturhuset
med 48 000 kronor för år 2017.
Ärendet

Kulturförvaltningen driver Kulturhuset för verksamhet som stödjer
nämndens mål och riktlinjer. En av dem som har lokaler i huset är den fria
musikgruppen Isildurs Bane, som utgör en stor tillgång i musiklivet och
regionen.
Kulturnämnden har upprättat ett hyresavtal med Isildurs Bane på
Kulturhuset med en marknadsmässig hyra på 72 000 kronor. Eftersom
kulturnämndens syfte med Kulturhuset bl.a. är att ställa lokaler till
förfogande till ett pris som är överkomligt för föreningar föreslår
kulturförvaltningen att kulturnämnden beslutar stödja Isildurs Bane med
48 000 kronor.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsenheten.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar om stöd till Isildurs Bane för hyra på Kulturhuset
med 48 000 kronor för år 2017.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Dnr KN 2016/00276

Stöd till Konstnärernas Kollektivverkstad för hyra av
Kulturhuset 2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar om stöd till Konstnärernas Kollektivverkstad på
Kulturhuset med 56 500 kronor för år 2017.
Ärendet

Kulturförvaltningen driver Kulturhuset för verksamhet som stödjer
nämndens mål och riktlinjer.
En av dem som hyr lokaler i huset är Konstnärernas Kollektivverkstad.
Kulturnämnden har upprättat ett hyresavtal med Konstnärernas
Kollektivverkstad på Kulturhuset med marknadsmässig hyra på 66 500
kronor.
Eftersom kulturnämndens syfte med Kulturhuset bl.a. är att ställa lokaler
till förfogande till ett pris som är överkomligt för föreningar föreslår
kulturförvaltningen att kulturnämnden beslutar stödja Konstnärernas
Kollektivverkstad med 56 500 kronor för de lokaler de hyr på Kulturhuset.
Som redovisning av stödet gäller en beskrivning av den verksamhet som
föreningen har bedrivit under året med ekonomisk redovisning.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts av utvecklingsenheten.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar om stöd till Konstnärernas Kollektivverkstad på
Kulturhuset med 56 500 kronor för år 2017.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum
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Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Sammanträdesprotokoll
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Dnr KN 2016/00277

Stöd till Halmstads Kvartersteater för hyra av Kulturhuset
2017
Beslut

Kulturnämnden beslutar om stöd till Halmstads Kvartersteater för
lokalhyra på Kulturhuset med 15 600 kronor för år 2017.
Ärendet

Kulturförvaltningen driver Kulturhuset för verksamhet som stödjer
nämndens mål och riktlinjer.
En av dem som har kontorslokaler på Kulturhuset är Halmstads
Kvartersteater.
Kulturnämnden har upprättat ett hyresavtal med Halmstads Kvartersteater
på Kulturhuset med marknadsmässig hyra 27 600 kronor.
Eftersom kulturnämndens syfte med Kulturhuset bl.a. är att ställa lokaler
till förfogande till ett pris som är överkomligt för föreningar föreslår
kulturförvaltningen att kulturnämnden beslutar att stödja Halmstads
Kvartersteater med 15 600 kronor för de lokaler de hyr på Kulturhuset.
Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom utvecklingsenheten.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar om stöd till Halmstads Kvartersteater för
lokalhyra på Kulturhuset med 15 600 kronor för år 2017.

Justerandes signatur
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Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
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Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum
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Kulturnämnden
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Dnr KN 2016/00012

Kulturpris 2016
Beslut

Kulturnämnden beslutar att Kulturpriset 2016 tilldelas Isildurs Bane.
Prissumman är 30 000 kronor.
Ärendet

Kulturnämnden utser årligen mottagare av kommunens Kulturpris, som
delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december.
Priset delas ut till person, grupp, organisation eller dylikt som erkänsla för
särskilt värdefulla insatser inom kulturens verksamhetsområden.
Kulturnämnden utser mottagare av Kulturpriset vid sitt sammanträde 201611-30.
Ärendets beredning

Staben/administration och stöd.
Allmänhetens förslag till kulturpristagare.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av Kulturpris 2016 vid sitt
sammanträde 2016-11-30.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
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Dnr KN 38307

Kurser och konferenser
Ärendet

Inga inbjudningar till kurser eller konferenser föreligger vid sammanträdet.
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Dnr KN 2016/00016

Anmälningsärenden - november 2016 - Kulturnämnden
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Ärendet

Anmälningsärenden - KN – november 2016
- Halmstad Direkt - Delårsrapport - Maj - augusti 2016
- Projektansökningar till energimyndigheten, KN 2016/00278.

Justerandes signatur
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Dnr KN 2016/00001

Delegationsbeslut 2016
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbesluten fattade under oktober 2016 och lägger dem till
handlingarna.
Ärendet

Redovisning av delegationsbeslut fattade under oktober 2016 föreligger.
Beslut delegerade av nämnd till förvaltningschef med vidaredelegation,
verksamhetsärenden:
- Beviljat kulturstöd, KN 2016/00261
- Ansökningar till Energi- och klimatrådgivningen, KN 2016/00278
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
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Dnr KN 38308

Tillkommande frågor
Ärendet

1. Ann-Sophie Uvenfeldt Cordes (C) lägger fram önskemål om
rundvandring i tilltänkta lokaler för scenkonst och utställningar.
- Förvaltningschef Kristina Blomquist är positiv till förslaget och
förvaltningen återkommer med förslag på lämpligt datum.
2. Eva-Marie Paulsson (S) framför att funktionaliteten i Ciceron
"Assistenten", verktyget för publicering av nämndhandlingar, inte är
optimal och att det ställer krav på att vara uppkopplad för att läsa
handlingar, samt sårbarhet vid hög belastning på nätet vid
sammanträdena.
- Ordföranden Sven Palmkvist (M) svarar att synpunkterna ska skickas
vidare till kommunchefen.
3. Ordföranden Sven Palmkvist (M) tackar kulturnämndens ledamöter,
ersättare och personal för arbetet under 2016 och önskar en God Jul
och ett Gott Nytt År.

Justerandes signatur
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