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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §34 Dnr: KN.2015.31

Mål och budget 2016-2018

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf 2015-06-222 §94) om ramar och
strategiskt styrdokument inför mål och budget 2016-2020. Förslaget innebär en
allmänjustering med -27 mnkr för nämnderna. Kulturnämnden får 1,4 mnkr i
tillskott, vilket innebär -100 tkr i justering av nämndens ekonomiska utblick för
2016. Driftsbudgeten uppgår 2016 till 30 395 000 kr. Det motsvarar en andel
på 1,9 % av kommunens driftsbudget.

Investeringsbudgeten uppgår för 2016 till 3 mnkr tkr.

I förslaget finns det fyra konkretiserade mål som kulturnämnden ska arbeta
med under 2016. Samtliga mål delar kulturnämnden med flera andra nämnder.
Målen finns under de prioriterade programområdena barns lärande (2) och
staden Gislaveds kommun (2).

Kulturnämndens budgetförslag för utblicksperioden 2017 -2020 innebär för
driften en total kostnadsutveckling med ca 9,5 mnkr jämfört med 2016.
Investeringsbudgeten för samma period uppgår totalt till 21,8 mnkr.

Den största delen av kostnadsförändringen under perioden 2016 – 2020 beror
på utvecklingen av Kulturplatån/Glashuset. I driftbudgeten motsvara det 75 %
av kostnadsökningen. Motsvarande andel i investeringsbudgeten är 87 %.

Beslutsunderlag
Strategiskt styrdokument för mål och budget 2016-2020, Kf 2015-06-22 §94
Förslag till Kulturbudget 2016-2020, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott §19 2015-08-10

Förslag
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till investeringsbudget för 2016 - 2020
att anta förslaget till driftsbudget 2016 - 2020
att i övriga delar anta förslaget till mål och budget för år 2016 – 2020
att anta förslaget till taxor och avgifter enligt bilagor

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §35 Dnr: KN.2015.36 805

Bidragsansökan Kulturnatt i Gislaved -Balkan 150919, Film och foto

Ärendebeskrivning
Föreningen Film och Foto planerar att genomföra arrangemanget ”Kulturnatt i
Gislaved- Balkan den 19 september 2015 i Konsertsalen Gislaved. Föreningen
bjuder in kulturföreningar som framför folkdans från sina respektive länder.
Eventuella medarrangörer blir studieförbundet NBV och föreningen IOGT-
NTO.

Det är tredje gången som Kulturnatt i Gislaved genomförs. Tidigare teman har
varit Latin- och Sydamerika samt Asien.

Föreningen beräknar att kostnaden för arrangemanget uppgår till 103 174 kr
och intäkterna till 109 929 kr, vilket ger ett överskott på 6 755 kr. I intäkterna
ingår ett bidrag på 58 000 kr från kulturnämnden, som man härmed ansöker
om.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan föreningen Film och Foto.
Kulturnämndens arbetsutskott §16 2015-08-10

Förslag
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att föreningen Film och Foto beviljas ett bidrag på 35 000 kr under
förutsättning att Kulturnatt Gislaved-Balkan genomförs

Expedieras till:
Föreningen Film och Foto
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §36 Dnr: KN.2015.33

Remiss - gemensam åtgärdsplan 2015-18 för Gislaveds kommuns
klimat- och energistrategier

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun ska i alla kommunala beslut och verksamheter arbeta för
att nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med en god
livsmiljö. Visionen för år 2050 är att all energi för uppvärmning och transporter
ska utgöras av 100 procent fossilbränslefri energi.

För att nå denna vision har kommunen tagit fram en klimatstrategi och en
energistrategi. Till dessa båda strategier är en handlingsplan kopplad. Gislaveds
nuvarande handlingsplan för klimat- och energistrategierna sträcker sig från år
2011-2014. Då nuvarande handlingsplan löpte ut vid årsskiftet 2014/2015, har
en ny plan arbetats fram.

Målen inom klimat- och energistrategierna är satta till år 2020 medan
åtgärderna i planen enbart sträcker sig över en treårsperiod, 2015-2017. Under
handlingsplanens rubrik samhällsplanering/utveckling har
kulturnämnden, tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden, fått
uppdrag att under remisstiden ge förslag på hur arbetet med
Leksaksbytardagar går att utveckla och finna nya former för.

Skriftliga synpunkter skickas senast den 30 september 2015 till
kommunstyrelsekontoret.

Beslutsunderlag
Handlingsplan för Klimat- och energistrategierna 2015-2017
Kulturnämndens arbetsutskott §18 2015-08-10

Förslag
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till remissvar som
bygger på att involvera fler ideella aktörer i samhället som sysslar med
återvinning och Second Hand försäljning.

Expedieras till:
Kulturförvaltningen
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §37 Dnr: KN.2015.15

Delegationsbeslut

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
Sensus Västra Småland har beviljats ett bidrag på 5 000 kronor till föreläsning
med författaren och journalisten Göran Rosenberg den 2 juli 2015 i Öreryds
kyrka.
Delegat: Kulturchefen

2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget
Inköp av fem målningar i tempera & olja á 7 000 kr av Margareta Lindman.
Inköp av tre målningar i tempera & olja á 3 000 kr av Margareta Lindman.
Totalt inköp 44 000 kr.
Delegat: Konstsekreteraren

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §38 Dnr: KN.2015.8

Meddelanden

Kommunstyrelsen
2015-06-17 §228 Lokaler för dansverksamheten
2015-06-17 §238 Personalföreträdare

Kulturnämnden
Kulturförvaltningens yttrande över förhandsbesked för bostadshus på Sännås
1:27, Villstad socken, daterat 2015-06-19

Knau 2015-08-10 §17 Revidering av kulturplan

Kulturupplevelser i skolan HT 2015, kulturförvaltningen

Uppföljning av kulturnämndens beslut 2015, kulturförvaltningen

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna
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