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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.

Justerandes signatur
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Dnr KN 38306

Godkännande av dagordning
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till dagordning.
Ärendet

Förslag till dagordning föreligger.
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Dnr KN 2016/00015

Informationsärenden 2016 - Kulturnämnden
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga informationsärendena till handlingarna.
Ärendet

1. Förslag till gemensamt ställningstagande avseende Halmstads Teater –
Lena Engström
2. Kulturpris 2016 – Kristina Blomquist
3. Information om tillbyggnad och renovering av Hallands Konstmuseum –
Karolina Peterson
4. Information från kulturkonferensen i Skövde – Stefan Hansson, Sven
Palmkvist
5. Aktuell information från förvaltningen
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Dnr KN 2016/00020

Ekonomisk rapport 2016
Beslut

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

Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från
Stadskontoret. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att
godkänna ekonomisk rapport januari – september 2016.
Ekonomisk rapport visar på att det förväntas bli en positiv budgetavvikelse
på 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

Ekonomisk rapport informerar om periodutfallet och jämförelse görs med
motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om
prognosen per den 31 december 2016, med andra ord om årets budget ser
ut att hålla eller inte. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser anges
enligt fastställda mallar och redovisas som bilagor.
Ekonomisk rapport bestående av en resultatrapport och kommentarer till
denna, kommer under 2016 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för
vidare handläggning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Tjänsteskrivelse och ekonomisk rapport med kommentarer januari –
september 2016 bifogas ärendet.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL, information om ekonomisk
rapport har delgetts förvaltningens samverkan 2016-10-11.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari –
september 2016.
Justerandes signatur
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Dnr KN 2016/00205

Revidering av kulturstöd 2016
Beslut

1. Kulturnämnden beslutar att anta förslag till nya riktlinjer för kulturstöd
med de tillägg och redaktionella ändringar som redovisats och antagits
under ärendets beredning.
2. Riktlinjerna träder i kraft 2017-01-01.
Ärendet

Kulturförvaltningen har gjort en översyn av nuvarande riktlinjer för
kulturstöd. Nuvarande bidragsformer föreslås kompletteras med ett stöd
för konstnärlig utveckling och reglerna för vem som kan söka har
tydliggjorts
Ärendets beredning

Vid omarbetning av reglerna har hänsyn tagits till kommunens samordnade
riktlinjer för bidrag till föreningar. Kommunens jurist har också gått igenom
förslaget.
Förslaget har också presenterats vid respektive gruppmöte för de olika
blocken. Workshop har hållits på föreningsmöte med kulturföreningar.
Tjänsteskrivelse och förvaltningens förslag till nya riktlinjer bifogas ärendet.
Förslag till beslut

1. Kulturnämnden beslutar att anta förslag till nya riktlinjer för kulturstöd.
2. Riktlinjerna träder i kraft 2017-01-01.
Yrkanden
Ordföranden Sven Palmkvist (M) och Stefan Hansson (S) yrkar på följande
tillägg av formella villkor till förslag till riktlinjer för kulturstöd:
Formella villkor
• Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska
kulturförvaltningen omedelbart meddelas.
• Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas.
Justerandes signatur
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• Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi.
• Texten ”Med stöd av kulturnämnden i Halmstads kommun” eller
Halmstads kommuns logotype ska alltid finnas med i all extern
kommunikation, exempelvis marknadsföring, pressmeddelanden och
webbinformation.
• Redovisning av de beviljade medlen ska ske inom två månader efter att
projektet avslutats. Redovisningen ska vara skriftlig och göras via den
blankett som finns på hemsidan.
Beslutsgång

Ordföranden (M) ställer proposition på de yrkade tilläggen och de
redaktionella ändringar som redovisats under ärendets behandling, och
finner att kulturnämnden antar dessa och beslutar i övrigt enligt
förvaltningens förslag.

Justerandes signatur
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Dnr KN 2016/00253

Detaljplan för Bergsgård 1:6, m.fl. Ranagård. Dnr KS
2014/0354
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande enligt bilaga 1.
Ärendet

Kulturnämnden har fått möjlighet att yttra sig över detaljplan för Bergsgård
1:6 m.fl. Ranagård.
Planområdet ligger i Söndrum och avgränsas i norr av Gamla
Tylösandsvägen och i söder av befintlig bussgata. I öster gränsar
planområdet till den nybyggda stadsdelen Albinsro. Ranagård föreslås
innehålla cirka 400 nya bostäder, en skola med idrottshall, två förskolor och
ett äldreboende. De nya bostäderna innefattar både flerbostadshus, radhus,
kedjehus och friliggande villor. Ett grönstråk skapas också och föreslås
innehålla bollplan, utegym/multisportanläggning, lekplats, hundrastgård
och anläggning för inlines, skateboard m.m.
Planbeskrivningen saknar dock tankar om den kulturella servicen, gällande
bibliotek, mötesplatser, föreningslokaler m.m. Detta uppmärksammas i
förslaget till yttrande. Eftersom stadsdelen Ranagård blir den sista
utbyggnadsetappen i området är det särskilt angeläget att den kulturella
servicen ses över för att kunna täcka behovet för hela närområdet.
Ärendets beredning

Ärendet har handlagts av enheten för administration och stöd i samråd
med kulturnämndens presidium.
Tjänsteskrivelse och förvaltningens förslag till yttrande bifogas ärendet.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna förslag till yttrande enligt bilaga 1.
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Dnr KN 2016/00114

Uppföljning av beslutsärenden 2016
Beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt
förvaltningens förteckning, oktober 2016, bilaga 1.
Ärendet

Kulturnämnden beslutade 2009-03-18 § 34 att uppföljning av lämnade
uppdrag och fattade beslut ska redovisas av förvaltningen vid
kulturnämndens sammanträde i april och oktober varje år.
I bilagd förteckning framgår aktuell status med mera för pågående ärenden.
I bilagan föreslås även vilka ärenden, som i och med redovisning, oktober
2016, kan avslutas och därmed utgå från listan.
Kulturnämnden föreslås godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt
förvaltningens förteckning, oktober 2016, bilaga 1.
Ärendets beredning

Ansvarig handläggare ansvarar för uppdatering av aktuell status för sina
ärenden. Sammanställning görs av nämndsekreterare, staben/administration
och stöd.
Tjänsteskrivelse och förteckning över beslutsärenden, oktober 2016 bifogas
ärendet.
Ärendet faller inte inom ramen för MBL.
Förslag till beslut

Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt
förvaltningens förteckning, oktober 2016, bilaga 1.
Beslutsgång

Kulturnämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
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Dnr KN 38307

Kurser och konferenser
Beslut

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

Anmälningsärenden 2016 - Kulturnämnden
Beslut

Kulturnämnden beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Ärendet

1. Skolområde Norr - Anmälan om oro, KN 2016/00255
2. Utvärdering Halmstad Cityfestival 2016, KN 2016/00165
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Dnr KN 2016/00001

Delegationsbeslut 2016
Beslut

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

Redovisning av delegationsbeslut fattade under september 2016 föreligger.
Beslut delegerat till nämndsordförande i brådskande ärende:
- Yttrande över - Utvecklingsprogram - Framtid Trönninge, KN
2016/00218
Beslut delegerade av nämnd till förvaltningschef med vidaredelegation,
verksamhetsärenden:
- Kulturstöd, KN 2016/00170
- Tillfällig stängning av bibliotek, Medborgarservice Andersberg och
bokbusstur.
Förslag till beslut

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

Kulturnämnden beslutar att godkänna redovisningen.
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Dnr KN 38308

Tillkommande frågor
Beslut

Vid sammanträdet föreligger inga tillkommande frågor.
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