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KALLELSE  

 2023-03-15 
  

 

KULTURNÄMNDEN 
 

Tid onsdagen den 22 mars 2023 kl. 13:00 

Plats Sessionssalen 

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Frida Näsman 

Fagerström så snart som möjligt, tfn 0278-255 48, e-post 

frida.fagerstrom@bollnas.se. 

 

Nämndens sammanträden är öppna för allmänheten utom i ärenden som avser 

myndighetsutövning eller i ärenden där det förekommer sekretessbelagda 

uppgifter. 

Mötet inleds med allmänhetens frågestund där kommunens medborgare kan 

ställa frågor inom nämndens verksamhetsområde till presidiet för nämnden. 

Allmänhetens frågestund varar som längst 30 minuter. Frågan läses upp på 

mötet av ordföranden, varefter svarande och frågande har vardera ett inlägg på 

två minuter, samt vardera ett genmäle på högst en minut. Debatt med anledning 

av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar. 

 

Ida Modig Westergren 

Ordförande 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

 Allmänhetens frågestund 

 Sammanträdets öppnande 

 Upprop 

 Val av justerande 

Justering äger rum på stadshuset, torsdagen den 23 mars 2023  
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Dnr 2021-00020 006 

 

1 Godkännande av dagordning 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna dagordningen såsom tidigare meddelad och anmäld på dagens 

sammanträde. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00011  

 

2 Information kulturnämnden 2023 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Information lämnas om; 

- ICLD 

- Övriga projekt, övergripande 

- Uppdatering avseende öppen fritidsverksamhet    

___________________________________________________________ 

 

 



6 (20) 

 

Dnr 2023-00010  

 

3 Bevakningslista kulturnämnden 2023 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad, samt 

 

att översända kulturnämndens bevakningslista till kommunstyrelsen. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Samtliga nämnder i kommunen uppmanas att ta fram bevakningslistor för 

uppföljning av beslut samt att skicka in dessa till kommunstyrelsen för 

kännedom. Detta fungerar som ett stöd för kommunstyrelsen att uppfylla en del 

av sin uppsiktsplikt. 

 

Handlingar 

Bevakningslista kulturnämnden 2023-03-22 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00005  

 

4 Bokslut 2022 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa bokslutet för år 2022 för kulturnämnden med uppföljning av 

internkontroll 2022, samt 

 

att översända bokslut och uppföljning av internkontroll till kommunfullmäktige. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Vid årets slut kan kulturnämnden redovisa ett underskott med 28 000 kr. 

Kulturnämnd och Kulturkontor: Överskottet beror främst på mindre 

verksamhetskostnader och lönekostnader än budgeterat. 

Bibliotek och Museum: Har trots höga personalkostnader lyckats hålla en 

budget i balans, främst genom att inte nyttja medieanslaget fullt ut. 

Kulturhus, Scenproduktion, Turism och Världsarv: Underskottet beror på få 

besökare på egna arrangemang för kulturproduktion, höga kostnader för att 

ersätta slitna inventarier och utrustning för kulturhuset samt höga 

arbetskraftskostnader på grund av dubbel bemanning i samband med rehab. 

Covidrelaterade kostnader. 

Kulturskola och Konsthall: Har ett utfall enligt plan. 

Fritidsgårdar och Gumpels: Har lyckats hålla en budget i balans, trots högre 

besökstryck än normalt. 

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande bokslut 2022 

Bokslut kulturnämnden 2022 

Uppföljningsrapport internkontroll kulturnämnden 2022 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00001  

 

5 Driftbudget 2024-2027 med verksamhetsplan 2024 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna den av kulturenheten upprättade sammanställningen över behovet 

inför beslut om driftsbudget 2024-2027, 

 

att föreslå kommunfullmäktige en ökad driftbudgetram till den öppna 

fritidsverksamheten för ungdomar med 1 970 000 kr per år, samt 

 

att överlämna ärendet till kommunfullmäktige för vidare behandling. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Ärendet angående 2024 års uppdatering av driftbudget planeras att beslutas i 

kommunfullmäktige 19 juni 2023. 

Nämnderna ges inför budgetuppdateringen möjlighet att beskriva större 

förändringar i verksamheterna som inträffat och planeras, så att dessa kan 

beaktas i den politiska beredningen.  

Detta ska inte ses som ett tillfälle att "äska" mer pengar för att utöka sin 

budgetram, utan att i första hand beskriva förändringar som behöver diskuteras 

politiskt.  

Om nämnden anser att den inte själv kan hantera förändringen på ett rimligt sätt 

så ska en eventuell framställning om mer budgetmedel åtföljas av:  

- Konsekvensbeskrivning för verksamheten om ytterligare budgetmedel beviljas 

- Förslag till omprioritering inom befintlig budgetram med 

konsekvensbeskrivningar 

Kulturenheten har identifierat några poster att lyfta vidare inför behandling av 

uppdatering av driftbudget inför år 2024.  

Kulturnämnden initierade i maj 2021 ett arbete för att utveckla den öppna 

fritidsverksamheten för ungdomar. Europeiska riktlinjer och goda exempel från 

andra svenska kommuner har legat till grund för dialog om inriktning för den 

öppna fritidsverksamheten för ungdomar i Bollnäs kommun. Verksamheten har 

idag utmaningar att med befintliga resurser bemöta förväntningar på 

medarbetare som arbetar med målgruppen barn och unga. Förslaget är en 

utökning av budget med 1 970 000 kr för att förstärka och kvalitetssäkra 

verksamhetens bemanning. 

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 
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Utkast öppen fritidsverksamhet för ungdomar feb 2023 

Broschyr Fritidsgårdar uppslag Föreningsalliansen 

Underlag till workshop fritidsgårdar 2023-01 

Bl 1 Driftkostnader 2024-2028 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00022  

 

6 Utveckling av öppen fritidsverksamhet för ungdomar 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att inte flytta fritidsgårdsverksamheten till Gumpels,  

 

att därmed avsluta uppdrag givet i ärende "Fritidsgårdar Gumpels", KN 2021-

05-27, § 38 (dnr 2020-00032), 

 

att uppdra till kulturchef att utreda förutsättningar för att flytta Bollnäs 

fritidsgårdsverksamhet till Träkyrkan,  

 

att också frågor kring hyreskontrakt, försäkringsansvar, lokalens skick och 

lämplighet samt geografisk placering ska ingå i utredningen, samt 

 

att ovanstående att-satser återrapporteras till kulturnämnden i maj 2023.   

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Nuvarande lokal i Kulturkvarteret kostar cirka 570 000 kr per år. Den används 

som fritidsgård cirka två kvällar per vecka och en fredag kväll i månaden. 

Fritidsgårdens placering på bibliotekets andra våning i Kulturkvarteret har över 

åren medfört negativa konsekvenser utifrån ett arbetsmiljöperspektiv för flera 

verksamheter. En alternativ lokal har diskuterats i omgångar.  

2021-05-27, § 38 (dnr 2020-00032) beslutade kulturnämnden att genomföra 

flytt av Bollnäs fritidsgård till Gumpels lokaler. I genomförda undersökningar 

av Gumpels lokaler har det visat sig att lokalerna är i behov av förbättringar 

avseende brandskydd, uppvärmning, ventilation, sanering, samt anpassningar 

för att kunna bedriva öppen fritidsverksamhet för ungdomar.  

Utifrån ungdomars engagemang för musik- och scenarrangemang samt andra 

kulturuttryck har tanken om att skapa förutsättningar för öppen 

fritidsverksamhet för ungdomar i Träkyrkan uppstått. Förslaget är att utreda 

förutsättningar för att flytta fritidsgårdsverksamheten från Kulturkvarteret till 

Träkyrkan. Förslaget förväntas skapa förutsättningar för att långsiktigt bedriva 

en trygg mötesplats med och för ungdomar, som kännetecknas av kreativitet, 

medskapande och ansvarstagande. Träkyrkans unika och intima miljö har 

kommit att bli hemvist för kulturföreningar och mindre kulturarrangemang. Mitt 

emot Träkyrkan etableras en musikstudio av och med ungdomar, där det finns 

naturliga kopplingar mellan verksamheterna. Den här typen av platser och 

verksamhet har potential att lyckas skapa trygghet, som bygger på ungdomars 

egna engagemang. 
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Förslaget att flytta fritidsgårdsverksamheten i Kulturkvarteret till Träkyrkan 

förväntas ge förutsättningar för att tillvarata och permanenta de lyckade men 

kortsiktigt goda effekterna av tillfälliga ungdomsprojekt. Det här är ett exempel 

på en satsning på ungdomar utifrån deras förutsättningar och det som de 

efterfrågar. Utvecklingen har potential att bidra till konstruktiv nystart för 

verksamheten, som just nu är i process för att arbeta i linje med europeiska 

riktlinjer för öppen ungdomsverksamhet för ungdomar.  

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00002  

 

7 Investeringsbudget 2024-2027 med plan 2028 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att godkänna förslaget till investeringsbudget 2024-2027 med planår 2028 för 

kulturnämnden, samt  

 

att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för vidare behandling.  

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Investeringsplanen följer investeringsreglementet, som innebär, att budget-

arbetet är indelad i en investeringsprocess och en driftprocess för att förbättra 

styrningen av investeringskostnaderna och att förbättra kommunens 

likviditetsplanering samt att åstadkomma en förbättring av processen avseende 

driftbudgeten. 

Investeringsplanen behandlas på våren. Nämnderna ska senast i slutet på mars 

lämna in sina förslag till investeringsbudget. Dessa behandlas sedan av 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj. Förslag till investeringsbudget 

har upprättats för kulturenheten.  

Kulturnämnden har inför åren 2024-2027 tagit fram ett underlag för de 

investeringsbehov som föreligger inom nämndens verksamhet för att kunna 

uppnå nämndens och kommunens fastställda mål. 

Investeringsbehoven beskrivs i bilaga.  

 

Teknisk utrustning 

Kulturhuset tar emot externa produktionsbolag, konferenser och sätter egna 

produktioner på scenerna. En fungerande, väldimensionerad teknikutrustning är 

grundläggande för verksamheten. Befintlig teknikutrustning är efter 12 år sliten, 

omodern och behöver bytas ut. 

 

Konstutställningsyta 

En konstutställningsyta är planerad vid entrén mot Colliniparken. Den ska 

användas för lokala konstnärer som inte har möjlighet att ställa ut i konsthallen. 

Det planeras en inglasad utställningsyta som säkerställer att konst inte kommer 

till skada och samtidigt kan exponeras på ett rimligt sätt under utställning. 

 

Ny gemensam skyltning för Kulturkvarteret  

Hänvisningsinformation och skyltning behöver uppdateras efter ombyggnation i 

restaurang och foajé. Det planeras för gemensam skyltning för Kulturkvarteret 

för att öka tillgänglighet i lokalerna.  
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Konferensmöbler 

Befintliga konferensmöbler är 12 år gamla. De har renoverats över åren, men är 

slitna av högt nyttjande. Fri nyttjanderätt av lokaler för Bollnäs Kommuns 

övriga förvaltningar har medfört utökat nyttjande av lokalerna och ett större 

slitage. 

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

Kopia av investeringsbudget 2024 samt investeringsbehov 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00003  

 

8 Resultatrapporter 2023 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad.  

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunfullmäktige tog beslut om ett generellt sparbeting på 1 % av 

nettobudgeten för alla nämnder i samband med budgetbeslutet i december, för 

kulturnämnden motsvarande 460 tkr. Kompensation för prisökningar cirka 170 

tkr. Det innebär behov av reducering av budget med ca 290 tkr.  

Förslag till åtgärder presenteras i samband med beslut om driftbudget på 

kulturnämnden i mars.  

Kulturnämnden fick vid bokslut kompensation på 500 tkr för minskade 

hyresintäkter pga. avgiftsfria konferenslokaler i kulturhuset för kommunala 

förvaltningar. Om konferenslokaler även under 2023 ska vara avgiftsfria för 

interna förhyrningar förutsätts fortsatt kompensation för inkomstbortfall för att 

hålla en budget i balans.  

Kulturnämnden ett överskott på cirka 220 000 kr per sista februari. Oförutsedda 

extra kostnader efter brand i bibliotekets bokinkast och entré. Oförutsedda 

personalkostnader i fritidsgårdsverksamheten.  

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande  

Månadsrapport - Januari 2023 kulturnämnden 

Månadsrapport - Februari 2023 kulturnämnden 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00017  

 

9 Anmälan av nytt dataskyddsombud 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att utse Laura Gashi till kulturnämndens dataskyddsombud. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Dataskyddsförordningen (GDPR) kräver att alla offentliga myndigheter utser ett 

Dataskyddsombud. Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd 

till den personuppgiftsansvariga organisationen kring vilka skyldigheter som 

gäller enligt dataskyddsförordningen. Men ombudet ska också bevaka att 

reglerna följs och fungera som kontaktperson för Integritetsskyddsmyndigheten 

(IMY). 

 

Kommunalförbundet Hälsingland (KFH) har uppdraget att vara anställande 

myndighet för ett gemensamt Dataskyddsombud (DSO) för Bollnäs, Söderhamn 

och Ovanåkers kommuner med tillhörande bolag och förbund, utifrån tidigare 

beslut om gemensamt Dataskyddsombud § 164 Dnr KS 2017-00271. KFH har 

anställt Laura Gashi som nytt Dataskyddsombud och dataskyddsombudet trädde 

i tjänst 13 februari 2023. Laura Gashi efterträder ett tidigare Dataskyddsombud 

med samma grunduppdrag.  

Personuppgiftsansvariges åtgärder vid nytt Dataskyddsombud: 

- Utifrån respektive organisations delegationsordning utse Laura Gashi som 

organisationens Dataskyddsombud (DSO). 

- Anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) om ny DSO.  

- Ändra kontaktuppgifter till DSO på respektive hemsidor och i övriga 

informationsmaterial (endast namn och epost). 

 

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta att utse Laura Gashi till nytt 

Dataskyddsombud. Anmälan av Laura Gashi som nytt Dataskyddsombud till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) har gjorts centralt av kommunens 

ansvariga för dataskydd- och informationssäkerhetsfrågor. Även ändringen av 

kontaktuppgifter till utsett Dataskyddsombud på hemsidan och i övriga 

informationsmaterial sker centralt av kommunstyrelseförvaltningens utsedda 

ansvariga inom detta område.  

 

Handlingar 

Tjänsteutlåtande 

Originalbeslut om gemensamt dataskyddsombud -201700271-KS-§ 164  

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00009  

 

10 Anmälan av delegeringsbeslut 2023 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad och lägga anmälan till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

   

Handlingar 

Anmälan av anställningar KN januari 2023 

Förteckning delegeringsbeslut 230120-230303 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00008  

 

11 Delgivningar i kulturnämnden 2023 

Beslut 

Kulturnämnden beslutar 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens beslut 2023-02-09 § 46 Val av Bollnäs kommuns 

representanter ICLD 

Kommunfullmäktiges beslut 2023-02-27 § 28 Tilläggsbudget investeringar 

2023 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00019  

 

12 Val av kulturnämndens ledamot och ersättare i 
kommunala tillgänglighetsrådet för mandatperioden 2023-
2026 

Beslut 

Kulturnämnden väljer 

 

till ledamot 

Elsy Burman (S) 

 

till ersättare 

XX XX 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00020  

 

13 Val av kulturnämndens ledamot och ersättare i 
kommunala pensionärsrådet för mandatperioden 2023-
2026 

Beslut 

Kulturnämnden väljer 

 

till ledamot 

XX XX 

 

till ersättare 

XX XX 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00021  

 

14 Val av kulturnämndens ledamot och ersättare i 
kommunala folkhälsorådet för mandatperioden 2023-2026  

Beslut 

Kulturnämnden väljer 

 

till ledamot 

Ida Modig Westergren (C) 

 

till ersättare 

Örjan Larsson (S) 

___________________________________________________________ 
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