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KULTURNÄMNDEN
Tid

fredagen den 20 maj 2022 kl. 08:30

Plats

Sessionssalen

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du nämndsekreterare Caroline Nordlund
så snart som möjligt, tfn 0278-25746, e-post caroline.nordlund@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.
Oskar Myrberg
Ordförande
FÖREDRAGNINGSLISTA


Allmänhetens frågestund
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Val av justerande
Justering äger rum på kommunkansliet,
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Dnr 2021-00020 006

1

Godkännande av dagordning
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna dagordningen såsom tidigare anmäld på dagens sammanträde.
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00003

2

Resultatrapporter 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
I mars har kulturnämnden ett underskott på 307 000 kr.
Kulturkontoret har ett överskott på grund av lägre verksamhetskostnader än
budgeterat.
Avvikelser på biblioteksverksamheten beror till största del på en stor faktura
från Biblioteks-tjänst som tidigare periodiserats, akut inköp av ny
utlåningsterminal samt att en uppsägning inte blivit korrekt registrerad (felaktig
löneutbetalning).
Kulturhusets underskott beror på kostnader för reinvesteringar av slitna
inventarier/utrustning samt att postpandemi fortfarande innebär färre besökare
på egna arrangemang. Det är även lägre intäkter pga kommunala förvaltningars
nyttjande av kostnadsfria lokaler. Redovisningen är att detta nyttjas vid 135
tillfällen, motsvarande ett intäktsbortfall på minst 135 000 kr. Detta kommer att
kompenseras från kommunstyrelsen vid årets slut. Kulturhusets kommunikatör
ska delfinansieras från kulturkontoret (motsvarande ca 20%), vilket omfördelar
medel inom enheten.
Avvikelser på kulturskola beror på halvtids pensionsavgång och att en
heltidsanställning gjorts för att täcka detta. Verksamheten har därmed en
överanställning på 50% tom sista augusti 2022. Verksamheten har även köpt in
flertal personaldatorer för ca 30 000.

Handlingar
Tjänsteutlåtande resultatrapporter kulturnämnden per sista mars 2022
Månadsrapport - Mars 2022 kulturnämnden
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00006

3

Bokslutsprognos 1, 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att fastställa bokslutsprognos 1 för kulturnämnden och översända den till
kommunstyrelsen för vidare handläggning.
___________________________________________________________
Redogörelse
Vid aprils utgång har kulturnämnden ett underskott på 443 000 kr.
Kulturkontoret och fritidsgårdarna hamnar på ett överskott på grund av lägre
verksamhetskostnader än budgeterat.
Kulturhuset har fortfarande lägre intäkter än budgeterat. Det är fortfarande färre
besökare till anordnade arrangemang samt lägre intäkter för uthyrning av
lokaler. Kommunala förvaltningar nyttjar lokalerna kostnadsfritt (183 tillfällen
per sista april vilket innebär ca 190 000 kr i minskade intäkter). Detta kommer
att kompenseras från kommunstyrelsen vid årets slut. Kulturhusets
kommunikatör ska delfinansieras från kulturkontoret (motsvarande ca 20%),
vilket omfördelar medel inom enheten.
Omfördelning från avtalsföreningsbudget till kulturhusets budget för att hyra
träkyrkan, motsvarande nästan 100 000 kr per sista april, kommer ske.
Avvikelser på biblioteksverksamheten beror till största del på en stor faktura
från Bibliotekstjänst som tidigare periodiserats, akut inköp av ny
utlåningsterminal samt att en uppsägning inte blivit korrekt registrerad (felaktig
löneutbetalning). Verksamheten har bytt ersättningsform för övertid från
komptimmar till pengar.
På grund av minskade intäkter ser prognosen för kulturen ut att gå över budget
med cirka 500 tkr.
Handlingar
Tjänsteutlåtande bokslutsprognos 1 kulturnämnden maj 2022
Månadsrapport - April 2022 Kulturnämnden (Bokslutsprognos 1)
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00011

4

Information till kulturnämnden 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att tacka för informationen.
___________________________________________________________
Redogörelse
Information om Kulturtinget som äger rum 21 maj.
Information om Tillväxtverket.
Information från avtalsföreningar:
Ann-Kristin Jonäng från Bollnäs Hemslöjdsförening informerar om deras
verksamhet.
Lena Blixt och Ulla Ringgård från Arbrå Hemslöjdsförening informerar om
deras verksamhet.
Forskarföreningen Släkt & Bygd presenterar sin verksamhet.
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00026 880

5

Remiss - Regional kulturplan Gävleborg 2023-2026 (KKN
2020/273)
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att
___________________________________________________________
Redogörelse
Ärendet kompletterats med handlingar under v20.
Handlingar
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00025 880

6

Remiss - Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
(KKN 2021/203) (HSN 2021/1648)
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt
att översända det till Region Gävleborg.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bollnäs kommun har inbjudits att lämna synpunkter på förslag till regional
biblioteksplan Gävleborg 2023-2026. Synpunkter ska vara inkomna till Region
Gävleborg senast 31 maj 2022. Planen ska slutligen antas av regionfullmäktige
november 2022.
Kulturnämnden tar ansvaret att svara på remissen för Bollnäs kommun.
Kulturenheten har samrått med barn- och utbildningsförvaltningen, som lämnat
synpunkter från skolbibliotekens perspektiv på remissen.
Förvaltningarnas yttrande finns i en separat bilaga uppdelad på
ansvarsområdena folkbibliotek (kulturnämnden) och skolbibliotek barn- och
utbildningsnämnden).

Handlingar
Tjänsteutlåtande remiss Regional biblioteksplan Gävleborg Kulturnämnden maj
2022
Yttrande på remiss regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
Missiv - remiss regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026
Regional biblioteksplan Gävleborg 2023-2026 - remissversion
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00028

7

Förändrade öppettider bibliotek
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att förändringarna i öppettiderna i biblioteket permanentas, samt
att nya öppettider blir;
Bollnäs bibliotek
Måndag-onsdag 10.00-19.00
Tordag 12.00-19.00
Fredag 10.00-18.00
Lördag 10.00-14.00
(Tidningsavdelningen öppnar 08.00 på vardagar)
Arbrå bibliotek
Måndag stängt
Tisdag-onsdag 10.00-12.00. 13.00-15.00
Torsdag 15.00-18.00
Fredag stängt
___________________________________________________________
Redogörelse
Bibliotekschef beslutade på delegering 2021-11-30, att tillfälligt, under perioden
2022-01-10 - 2022-03-31 ändra Bollnäs och Arbrå biblioteks öppettider så att
dessa fungerar med biblioteksenhetens mötesbehov.
För att komma tillrätta med Bibliotekets svårigheter att få till tillräcklig
mötestid för arbetsplatsträffar, verksamhetsplanering och uppföljning, testades
under perioden januari-mars, en tillfällig förändring av öppettider för att pröva
ett nytt arbetssätt. De nya tiderna bestod i att Bollnäs bibliotek öppnar kl 12.00
på torsdagar och att filialen i Arbrå flyttar kvällsöppet från tisdag till torsdag.
Tidningsavdelningen på huvudbiblioteket har inte påverkats av detta utan har
öppnat 08.00 även på torsdagar.
Det nya arbetssättet är att ha verksamhetsavstämning varje torsdag kl 09.00 och
obokad tid fram till lunch för att kunna lyfta aktuella frågor och fördjupade
samtal, dessa avstämningar varvas med arbetsplatsträff var fjärde vecka.
Försöket bedöms som lyckat. Trots förändringen hinner verksamheten ibland
fortfarande inte med alla ärenden, men fler i personalen har nu möjlighet att
delta och kommunikationen har blivit tydligare samt fått en bättre kontinuitet.
Att förändringen har haft en positiv effekt märktes tydligt under
medarbetarsamtalen då en majoritet lyfte fördelarna med detta sätt att jobba.
Inga negativa reaktioner har inkommit från allmänheten.
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Kulturenheten föreslår att förändringarna i öppettiderna permanentas med syfte
att kunna fortsätta att utveckla arbetsmiljön och möteskulturen.
Bollnäs bibliotek
Mån-ons 10.00-19.00
Tor 12.00-19.00
Fre 10.00-18.00
Lör 10.00-14.00
(Tidningsavdelningen öppnar 08.00 på vardagar)
Arbrå bibliotek
Mån stängt
Tis-ons 10.00-12.00. 13.00-15.00
Tor 15.00-18.00
Fre stängt

Handlingar
Tjänsteutlåtande förändrade öppettider bibliotek kulturnämnden maj 2022
Delegeringsbeslut 2021-11-30
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00019

8

Avskaffande av förseningsavgifter på folkbiblioteken i
HelGe-samarbetet
Beslut
Kulturnämnden beslutar, föreslå kommunfullmäktige besluta
att inte avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter från och med 2022-09-01.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bibliotekssamarbetet HelGe har gemensamma låneregler och avgifter. 2020-0318 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt förseningsavgifterna som ett led i
arbetet med att minska smittspridning.
Många folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och erfarenheten är positiv.
Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet med
bemötande och tillgängliggörande av litteratur för alla.
Handlingar
Tjänsteutlåtande att avskaffa folkbibliotekens
___________________________________________________________
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Dnr 2020-00032 816

9

Fritidsgårdar och Gumpels
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att flytt av Bollnäs fritidsgård till Gumpels lokaler senareläggs, samt
att ärendet återrapporteras till kulturnämnden september 2022.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bakgrund
Kulturnämnden beslutade 2021-05-27, § 38 att genomföra flytt av Bollnäs
fritidsgård till Gumpels lokaler, samt att flytten ska vara genomförd senast
2022-09-01.
Nuläge
Efter kulturnämndens beslut i maj 2021 har prover i området påvisat att det
finns PAH (Polycykliska aromatiska kolväten) i skatehallen Gumpels. Arbetsoch miljömedicin på Akademiska sjukhuset i Uppsala har gjort en bedömning
att det inte finns någon risk för akut förgiftning. Inga av de enskilda PAHämnen som uppmätts i luften är klassade som cancerframkallande. Däremot är
det inte önskvärt att ha dessa ämnen kvar i lokalen, särskilt med tanke på att
lokalen i huvudsak används av barn och unga. En byggnadsinventering med
syftet att identifiera exakt var ämnena finns i lokalen planeras. Därefter kan en
åtgärdsplan tas fram.
Innan detta är klart finns det inga planer på att göra de nödvändiga
investeringarna i brandskyddet, med mera, som krävs för att flytta fritidsgården
dit.
I dagsläget finns inget datum för när detta kan vara åtgärdat. En återrapport
lämnas på kulturnämndens sammanträde i september.
Handlingar
Tjänsteutlåtande fritidsgårdar och gumpels kulturnämnden maj 2022
Kulturnämndens protokoll 2021-05-27, § 38
___________________________________________________________
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Dnr 2021-00028 816

10

Alternativa driftsformer fritidsgårdar
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att uppdra till förvaltningschef att arbeta vidare i enlighet med beskriven
process, samt
att förlänga giltigheten för styrdokumentet ”riktlinjer fritidsgårdsverksamhet”
till och med 2023-12-31.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bakgrund
Nuvarande riktlinjer för fritidsgårdsverksamhet upphör gälla maj 2022.
Föreslagen arbetsgång planeras leda fram till ny styrning, med tillhörande
styrdokument, för verksamheten. De antagna riktlinjerna för
fritidsgårdsverksamhet föreslås förlängas till och med 2023-12-31. Om
förutsättningarna finns för att upphäva dessa riktlinjer före detta datum kan det
komma att ske.
Fritidsgårdar ekonomi

Årsbudget 5 484 000 kr
Lönebudget 2 797 000 kr
Lokaler 959 000 kr
Budget respektive lokal 2022 (resultat 2021)
Fritidsgård Arbrå

budget per år 120 000 kr (92 136 kr plus kostnad
städning 13 810 kr)

Fritidsgård Kilafors

budget per år 165 000 kr (162 000 kr plus kostnad
städning from hösten 2022)

Fritidsgård Bollnäs

budget per år 622 000 kr (583 695 kr)

Verksamhetsmedel 261 000 kr
Budgeterade intäkter 2022
Lönebidrag 250 000 kr
Avgifter resor, försäljning etc 113 000 kr

Gumpels ekonomi

Årsbudget 1 481 000 kr
Lönebudget 424 000 kr
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Lokal 902 000 kr (plus 238 000 kr budgeterat för bränsle (uppvärmning))
Budgeterade intäkter 2022
Lönebidrag 175 000 kr
Försäljning 30 000 kr
Åkkort 50 000 kr

Förslag till arbetsgång
Arbetsgången, en strukturerad och bred process:

1. Bygga mål och vision med den öppna fritids- och ungdomsverksamheten och
förankra det på alla nivåer.
Politik- Tjänstemän- Verksamhet
2. Utifrån detta:
 Hur bör verksamheten organiseras och utformas?
 Var bör den finnas?
 Vilka behöver man samarbeta med?
 Hur bör verksamheten mätas och utvärderas?
Så här skulle det kunna gå till;

Steg 1 start hösten 2022
Gemensamma workshops med politiker och tjänstepersoner
 Kunskap
 Goda exempel
 Resursmässiga förutsättningar
 Syfte och Mål
 Forma en vision
 Formulera mätbara mål
Steg 2 start 2023
Gemensamma workshops med Ungdomar, Personal, Föreningsliv och andra
intressenter.
Utifrån Visionen och Målen
 Arbeta fram konkreta idéer och förslag
Steg 3 under 2023
Bearbetning av förslag och idéer av politiker och ansvariga tjänstepersoner
 Handlingsplan
 Resurssättning
 Tidslinje för uppföljning
Steg 4 2023 och framåt
Genomförande av handlingsplanen
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 Löpande utvärdering
 Korrigering av handlingsplanen

Handlingar
Förslag till riktlinjer fritidsgårdsverksamhet 20220520
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00018

11

Kommunalt ansvar för driften av Långnäsparken
sommaren 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att förklara uppdraget till kulturchef genomfört, samt
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
Kulturnämnden beslutade 2022-03-30, § 16 att kulturenheten ges det
samordnande ansvaret för platsen Långnäsparkens sommaraktiviteter under
2022, samt att uppdra till kulturchef att teckna samverkansavtal med teknik-,
service- och fritidsförvaltningen.
Hyresavtalet med för Långnäsparken med teknik-, service- och
fritidsförvaltningen är nu underskrivet och finns med som bilaga.
På kulturnämnden 20 maj presenterar Maria Moreno Bolin,
verksamhetssamordnare Långnäs, sommarens planerade utbud på Långnäs.

Handlingar
Tjänsteutlåtande långnäsparken kulturnämnden maj 2022
Kulturnämndens protokoll 2022-03-30, § 16
Hyresavtal Långnäsparken 20220415-20230331
___________________________________________________________
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Dnr 2020-00022 800

12

Avtalsföreningar 2020 - 2023 uppföljning och information
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna de inkomna redovisningarna för verksamhetsår 2021 från Arbrå
hemslöjdsförening, Bollnäs Filmklubb, Bollnäs Jazz Club, Bollnäs
Riksteaterförening, Bollnäs Ungdomsorkester, Bollnäs-Voxnadalens
Hemslöjdsförening, Dansoteket, Forskarföreningen Släkt och Bygd, GE-klaven,
Kilafors Biografförening, Kilafors Kammarmusikförening, Södra Hälsinglands
Orkesterförening, samt
att utbetala medel utifrån respektive avtal till Arbrå hemslöjdsförening, Bollnäs
Filmklubb, Bollnäs Jazz Club, Bollnäs Riksteaterförening, Bollnäs
Ungdomsorkester, Bollnäs-Voxnadalens Hemslöjdsförening, Dansoteket,
Forskarföreningen Släkt och Bygd, GE-klaven, Kilafors Biografförening,
Kilafors Kammarmusikförening, Södra Hälsinglands Orkesterförening under år
2022.
___________________________________________________________
Redogörelse
Samtliga föreningar har inkommit med följande handlingar;
Verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultatrapport, balansrapport samt
revisionsberättelse. Kulturenheten har inget att anmärka på de inkomna
handlingarna.
Sex av avtalsföreningarna har uppfyllt sina åtaganden i enlighet med respektive
avtal fullt ut.
Ytterligare sex avtalsföreningar bedöms, utifrån förutsättningar med Covid-19,
ha uppfyllt sina åtagande i enlighet med respektive avtal i den grad det varit
möjligt.
Kulturenheten föreslår därmed att utbetala medel utifrån respektive avtal till
samtliga avtalsföreningar.
Handlingar
Arbrå hemslöjdsförening verksamhetsberättelse 2021
Bollnäs Filmklubb verksamhetsberättelse 2021
Bollnäs Jazz Club verksamhetsberättelse 2021
Bollnäs Riksteaterförening verksamhetsberättelse 2021
Bollnäs Ungdomsorkester verksamhetsberättelse 2021
Bollnäs-Voxnadalens hemslöjdsförening verksamhetsberättelse 2021
Dansoteket verksamhetsberättelse 2021
Forskarföreningen Släkt och Bygd verksamhetsberättelse 2021
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GE-klaven verksamhetsberättelse 2021
Kilafors Biografförening verksamhetsberättelse 2021
Kilafors Kammarmusikförening verksamhetsberättelse 2021
Södra Hälsinglands Orkesterförening verksamhetsberättelse 2021
___________________________________________________________
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Dnr 2020-00034 100

13

Kommunala partnerskap, Internationellt Centrum för
Lokal Demokrati (ICLD)
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bollnäs kommun tillsammans med Lobatse kommun (i Botswana) har fått
godkänt på både projektansökan och styrgruppsansökan för ett kommunalt
partnerskap avseende mänskliga rättigheter. Projektet sträcker sig under
perioden 2022 till och med 2024 och föregicks av ett så kallat "förberedelseår"
2021.
Sammanfattningen från den godkända projektansökan lyder;
Lobatse och Bollnäs ansöker om att vara del av det kommunala partnerskapet
som ingår i nätverket för mänskliga rättigheter och demokrati. Båda
kommunerna ser möjligheterna i att gemensamt utveckla och lära mer om
ungdomsinkludering i lokalsamhället, med särskilt fokus på det lokala
kulturarvet, som ett sätt att bygga socialt hållbara samhällen. Fokus är på att
fördjupa kunskapen om kulturarvet, inkluderande en variation av berättelser om
våra kulturarv (ge röst också till berättelser som aldrig berättats), dela
information och erfarenheter på flera olika sätt. I Bollnäs finns en koppling till
det internationella världsarvet för Hälsingegårdar och Unescos arbete för ett
vårdande av våra kulturarv och vad som förs vidare till framtida generationer.
Ungdomar är våra framtida bärare och förvaltare av ett framtida hållbart
samhälle. I projektet vill vi utveckla en medvetenhet om lokala värden och
lokala identiteter i ett globalt sammanhang. Lärande är en livslång resa, en
nyckel till deltagande i arbetsliv och i samhället i övrigt. Agenda 2030 mål 4.7
sätter fokus på utbildning för en hållbar utveckling, i linje med mänskliga
rättigheter, fred och globalt medborgarskap, som värdesätter kulturell mångfald
och kulturens bidrag till en hållbar utveckling. Agenda 2030 mål 11.4 lyfter
fram insatser för att skydda och trygga världens kultur- och naturarv som ett sätt
att bygga hållbara samhällen. Ett viktigt skydd för våra kulturarv är att våra
framtida generationer blir bärare av vårt arv, att de görs relevanta i deras liv och
deras sammanhang. Byggande av broar mellan stad och land kan öka det
inkluderande arbetet och rättigheter för unga att få kunskap om vårt kulturarv,
oavsett socioekonomisk bakgrund.
På kulturnämnden 20 maj presenteras planerade aktiveter under år 2022.

22 (30)

Handlingar
Underskrivet avtal kommunalt partnerskap Bollnäs och Lobatse 2022 tom 2024
Underskriven code-of-conduct kommunalt partnerskap 2022 tom 2024
Antagen budget kommunalt partnerskap 2022 tom 2024
Godkänd projektansökan kommunalt partnerskap 2022 tom 2024
Styrgrupp - Underskrivet avtal kommunalt partnerskap Bollnäs och Lobatse
2022 tom 2024
Styrgrupp - Underskriven code-of-conduct kommunalt partnerskap 2022 tom
2024
Styrgrupp - Antagen budget kommunalt partnerskap 2022 tom 2024
Godkänd styrgruppsansökan kommunalt partnerskap 2022 tom 2024
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00022

14

Revidering av taxor och avgifter inom Kulturnämnden
2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att revidera taxor och avgifter i enlighet med bilaga "Förslag till taxor och
avgifter kulturnämnden 2022".
___________________________________________________________
Redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade 2019-02-25, § 35 bland annat att samtliga
avgifter och taxor ska revideras på årsbasis och, i de fall det är möjligt, sker
genom indexuppräkning.
Kulturenhetens yttrande

Utifrån kommunfullmäktiges beslut genomförde kulturenheten 2020 en översyn
på de taxor och avgifter som finns inom kulturnämndens ansvarsområde. Dessa
består av hyresintäkter på kulturkvarterets lokaler samt kulturskolans avgifter.
Detta arbete resulterade i att kulturnämnden fastställde nya taxor och avgifter.
Från och med 1 januari 2022 får kommunala förvaltningar kostnadsfritt nyttja
följande konferenslokaler;
Willy Maria, Ida Kristina, Willhelmina kupén, Connie Delkrantz
Kompensation för detta kommer att tillföras budget efter avstämning vid årets
slut.
Kulturenheten föreslår vissa förändringar (röd markerade) enligt bilaga.
Handlingar
Tjänstutlåtande revidering av taxor och avgifter inom kulturnämndens
ansvarsområde
Förslag till taxor och avgifter kulturnämnden 2022
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00024

15

Revidering av kulturnämndens delegeringsordning
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att anta förlag till delegeringsordning daterad 2022-03-22, samt
att upphäva delegeringsordning antagen 2020-05-12, § 13.
___________________________________________________________
Redogörelse
Kommunstyrelsen antog 2022-02-10, § 45 riktlinjer för ansvarsfördelning inom
personalpolitiken. Detta innebär att kulturnämnden måste göra följande
förändringar (alla förändringar är markerade med röd färg i bilagan);
7 e (NY) "Lönesättning efter genomförd utbildning till tex lärare eller
undersköterska" - Delegeras till "Chef med personal-ansvar"
Denna förändring leder till att även 7 f måste korrigeras enlighet med detta:
7 f "Lönesättning mellan löneöversyn/i annat fall än som avses i punkt d eller e"
Delegeras till "Biträdande kommunchef -tillika Förvaltningschef"
I 7 u ges även möjlighet at verksamhetschef kan ta beslut på delegering. Detta
rör "Beslut om förbud av bisyssla (LOA § 7, AB § 8)" Delegeras till Biträdande kommunchef -tillika Förvaltningschef / Verksamhetschef.
Utöver detta har två korrigeringar gjort i 7 s och 7 t med hänvisning till rätt lag.
Även 8 d har reviderats. Där har fritidsgårdschef lagts till som möjlig att
delegera till. Detta rör "Avtal inom respektive ansvarsområde" Delegeras till Kulturchef, Kulturhuschef, Kulturskolechef, Bibliotekschef, Fritidsgårdschef
Handlingar
Tjänsteutlåtande revidering av delegeringsordning kulturnämnden maj 2022
Förslag till delegeringsordning Kulturnämnden 2022-03-22
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00017

16

Pris och stipendium 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
Bollnäs kommuns priser och stipendium 2022 enligt följande: Elitidrottspris,
Föreningsledarpris, Årets förening, Kulturpris, Kulturstipendium samt
Hasselgårdsstipendiet.
Handlingar
Tjänsteutlåtande pris och stipendium kulturnämnden maj 2022
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00023

17

Rapporter till kulturnämnden efter skyddskommitté 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
En rapport kommer att sammanställas till kulturnämnden två gånger om år med
olika arbetsmiljöområden för respektive period. Detta är vårrapporten som tas
upp på kulturnämnden i maj. Rapporten har framkommit genom en process som
inkluderar en förberedelseträff, diskussion på ledningsgrupp och i
verksamhetsövergripande samverkan tillsammans med de fackliga
representanterna på arbetsplatsen.
Områden som berörs i denna rapport är årlig uppföljning systematiska
arbetsmiljöarbete, arbetsmiljömål, arbetsskador och tillbud, HME (Hållbart
medarbetarengagemang), sjukfrånvarostatistik, fysisk arbetsmiljö och
företagshälsovård. Under respektive område finns förvaltningschefens åtgärder
dokumenterade.
I rapporten finns denna gång inget förslag till beslut kopplat till något av de
olika rapporterade områdena. Därför föreslås kulturnämnden förklara sig
informerad.

Handlingar
Rapport skyddskommitté vår 2022 kulturnämnd
___________________________________________________________
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Dnr 2019-00053 003

18

Återrapport angående riktlinjer för Bollnäs kommuns
politiska styrdokument
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna återrapportering om det pågående arbetet med riktlinjerna för
Bollnäs kommuns politiska styrdokument, samt
att överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
___________________________________________________________
Redogörelse
Kommunfullmäktige beslutade 2019-10-28, § 207
att anta "Riktlinjer för Bollnäs kommuns politiska styrdokument",
att riktlinjerna börjar gälla 2020-01-01, samt
att uppdra alla nämnder att senast i december 2023 ha reviderat nämndens
samtliga politiska styrdokument enligt riktlinjerna. Återrapport om det
pågående arbetet sker till kommunstyrelsen årsvis i september månad, till och
med det att alla politiska styrdokument är reviderade enligt riktlinjerna.
Av de politiskt styrande dokument som kulturnämnden ansvarar för har sedan
2020-01-01 revidering skett av biblioteksplan, delegeringsordning, och taxor
och avgifter. Detta har skett i enlighet med de av kommunfullmäktige antagna
riktlinjerna.
Återstående styrdokument som behöver revideras senast december 2023
redovisas i bilaga "sammanställning av kulturnämndens styrdokument 2021-0413".
Handlingar
Sammanställning av kulturnämndens styrdokument 2022-03-22
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00008

19

Bevakningslista för kulturnämnden 2022
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 KN 2022-04-28 (maj 2022)
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00009

20

Delgivningar i kulturnämnden 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att förklara sig informerad.
___________________________________________________________
Redogörelse
Folkhälsorådets protokoll 2022-02-21 §§ 1-6
Kommunala tillgänglighetsrådets protokoll 2022-04-26 §§ 7-12
Beslut om stöd - bifall
Kommunfullmäktiges beslut 2022-04-25, § 77 - Ansvarsfrihet
___________________________________________________________
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Dnr 2022-00010

21

Delegeringsbeslut kulturnämnden 2022
Beslut
Kulturnämnden beslutar
att godkänna redovisning av delegeringsbeslut.
________________________________________________________
Redogörelse
Anställningsavtal Verksamhetssamordnare Långnäs 2022
___________________________________________________________

