
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2013-06-17

Plats och tid Glaset Hus, Limmared kl 09.00-15.00

Beslutande Solveig Davidsson (M)
Jösta Forslund (M)
Ulla Fredriksson (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Elisabeth Andersson (FP) kl 10.45-15.00
Bo Linde (S)
Laila Andersson (S)
Katri Strömberg (S) ersätter Arne Lind
Johanna Dinäss (S) ersätter Rune Johansson

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef
Jonas Nilsson, konstintendent
TommyLiljegren, kulturhusföreståndare
Annika Blixth, kultursekreterare

Utses att justera Katri Strömberg
Justeringens
plats och tid
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skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….
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Magnus Jonsson
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Solveig Davidsson
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Katri Strömberg

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §28 Dnr: KN.2013.19

Remiss Gång- cykelvägsplan och handlingsprogram

Ärendebeskrivning
Planen har tagits fram på uppdrag av kommunstyrelsen. Planen består av två delar,
plandel och handlingsprogram. För att nå målen i planen har åtgärder satts upp.
Dessa är uppdelade per ort och i tre olika grupper:
• GC-vägar som ska byggas
• Åtgärder utmed redan befintliga GC-vägar
• Mjuka beteendepåverkande åtgärder.

Utbyggnaden av GC-vägarna är därefter indelade i tre tidsprioriteringsgrupper
beroende av när GC-vägen planeras byggas:
• Prio 1- 2013-2017
• Prio 2 – 2018-2022
• Vision

Samråd har begärts in.
Kulturnämnden föreslog att GC-planen enbart ska innehålla GC-vägar som är
tänkta att genomföras inom planens livslängt på 10 år. De övriga sträckningarna
beskriver en vision och kan bifogas i en bilaga.
Arbetsgruppen för GC-planen ställer sig bakom en uppdelning en av de planerade
sträckorna i två femårsperioder. Se ovan. Åtgärdsplanen är kompletterade med
kartor som visar prioriteringarna. Tekniska nämnden beslutar enligt
arbetsgruppens förslag.
Åtgärdsplanen skiljs från GC-planen och blir ett eget handlingsprogram.
Under avsnitt i bilaga 1 Åtgärdsplan
Mjuka åtgärder.
Åtgärd nr 8 förtydligas, Ny formulering. ”Öppna upp till dialog mellan föreningarna
angående att gå och cykla till aktiviteter. Kan till exempel handla om gemensamma cykel-
och hjälmkampanjer eller att dela kunskap om vart nya GC-vägar behövs och vart
parkeringsmöjligheter för cykel måste förbättras…”.
Ansvar Fritidsnämnd och Kulturnämnd.

Beslutsunderlag
Remiss gång och cykelvägsplan och handlingsprogram, kommunstyrelsen
Kulturnämndens arbetsutskott §17 2013-06-03

Kulturnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget till GC-plan och handlingsprogram med de
ändringar som skett under samrådsprocessen

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §29 Dnr: KN.2013.27 041

Kostnad för skolteater och teater på bibliotek läsåren 2012-2013

Ärendebeskrivning
För läsåret 2012, hösttermin, inbokades teater för 5-åringar, enligt plan för
skolteater. Föreställningen kunde på grund av teaterns turnéplan inte genomföras
inom kalenderåret utan gick av stapeln i mitten av januari 2013.

Denna förändring i tidsplan och de konsekvenser som därmed uppstod ur
kostnads-/budgethänseende diskuterades med ekonomienheten och under hösten
2012 gavs klartecken för att boka upp kostnaderna under budgetåret 2012.
Underlag för detta ställdes till ekonomienheten.

Vid bokslut för 2012 meddelades att ovan beskrivna kostnad inte kunde läggas
under 2012 års bokslut och kostnaden om 45 050 kronor kom därmed att belasta
budgetåret 2013. Konsekvensen av detta blir att kulturkontoret inte har möjlighet
att genomföra teaterföreställning för 5-åringar under hösten 2013, såvida inte
annan finansiering kan ordnas.

För att undvika att årets 5-åringar ska gå miste om en professionell
scenkonstupplevelse behöver kulturnämnden besluta om en omfördelning
motsvarande 65 000 kr av budgeterade medel.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott §18 2013-06-03

Kulturnämnden beslutar

att inom programområdet kulturverksamhet omfördela 65 000 kr så att det
blir möjligt att genomföra planerade skolteaterföreställningar för årets
5-åringar samt

att 50 000 kr ska tas från konto 70000.3158 (kulturprojekt) och 15 000 kr
från konto 70000.3150.0030 (nämndens förfogande)

Expedieras till:
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Kn §30 Dnr: KN.2013.14 805

Ansökan bidrag till DansCamp 2013

Ärendebeskrivning
Rafael Sady och gruppen bakom Dans Camp 2013 har fått besked från Landstinget i
Jönköpings län att de inte har beviljats bidrag till årets Dans Camp. Efter beskedet
har gruppen hört av sig till kulturförvaltningen och ställt frågan om det finns någon
möjlighet att kulturnämnden kan gå in med ytterligare bidrag utöver de redan
beslutade 50 000 kr (Kn §19 2013-04-22). Önskemålet är 20 000 kronor, som
underlag finns tidigare inlämnad bidragsansökan.

För att anpassa projektet efter den budget som finns kortas lägertiden ner till sex
dagar och genomförs den 5/8 – 10/8 2013.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning Dans Camp 2013 Gislaved, Rafael Sady
Kulturnämndens arbetsutskott §10 103-03-11
Kompletterande budget Dans Camp 2013, 2013-04-08. Rafael Sady
Kulturnämnden §19 2013-04-22

Förslag
Ann-Britt Larsson (C) föreslår att kulturnämnden ger arbetsutskottet i delegation
att ta beslut om ett eventuellt utökat bidrag till Dans Camp 2013, samt att
arbetsutskottet kallas till ett extra möte vecka 26.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Ann-Britt Larssons förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att ge arbetsutskottet i delegation att ta beslut om ett eventuellt utökat bidrag
till Dans Camp 2013

att arbetsutskottet kallas till ett extra möte vecka 26 för att besluta i ärendet

Expedieras till:
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Kn §31 Dnr: KN.2013.4

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf § 71 valärende
Kf § 75 handbok medborgardialog
Kf § 77 helårsprognos I 2013

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna
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