
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden
1(7)

Sammanträdesdatum 2015-02-24

Plats och tid Isaberg sammanträdesrum kl 14.00-16.00

Beslutande Ylva Samuelsson (S) ordf.
Bosse Linde (S)
Laila Andersson (S) ersätter Therese Sjöström (S)
Marcus Holmbom (S)
Björn Björkman (M)
Markus Lewintus (M)
Hannu Roukola (SD) ersätter Ann-Britt Larsson (C)
Björn Olsson (FP)
Bo Östvall (SD

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef

Utses att justera Björn Olsson
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 8 - 13

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Ylva Samuelsson

Justerande ..........................................................................................................................................

Björn Olsson

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

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2015-02-24 Paragrafer 8 - 13

Datum för
anslags uppsättande 2015-03-06

Datum för
anslags nedtagande 2015-03-27

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande
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2015-02-24 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §8 Dnr: KN.2015.12 042

Bokslut 2014

Ärendebeskrivning
Bokslutet för 2014 visar ett positivt resultat på 1 474 tkr. Det är externa
intäkter, 174 tkr, personalkostnader, 524 tkr, lokalhyror, 408 tkr och
kapitalkostnader, 313 tkr, som skapar överskottet.

Investeringarna under 2014 uppgår till 2 719 tkr och är fördelade mellan
biblioteken 101 tkr, Kulturplatån 1 748 tkr, konstinköp 803, tkr och Gislaveds
konsthall 68 tkr. Investeringsbudgeten visar ett överskott på 638 tkr. Av dessa
medel kommer 604 tkr begäras ombudgeterade till 2015 för pågående och
kommande konstutsmyckningsprojekt.

Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot
uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2014 kan därför
anses vara uppfyllda.

Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god
ekonomisk hushållning.

Beslutsunderlag
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-02-08 §4
Kulturnämndens bokslut 2014, kulturförvaltningen

Kulturnämnden beslutar

att fastställa lämnat bokslut för 2014 och överlämna det till
kommunfullmäktige

att begära att 10 000 kr från investeringsprojekt 50008 allmänna
konstanslaget, ombudgeteras till 2015 för slutförande av påbörjat
skyltprojekt

att begära att 594 000 kr från investeringsprojekt 50702 konstnärlig
utsmyckning fastighetsprojekt, ombudgeteras till 2015 för genomförande
av pågående och kommande utsmyckningsprojekt

att godkänna utförd internkontroll 2014

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §9 Dnr: KN.2014.36

Remiss, detaljplan för Wiks strand, Vik 1:58 Hestra

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden beslutade den 25 april 2012 att ge bygg- och
miljöförvaltningen uppdrag att upprätta detaljplan för del av Vik 1:58 i Hestra.
Syftet med planen är att planera för ett område för fritidsbebyggelse och
friluftsliv på del av fastigheten Vik 1:58. Även ett mindre antal permanenthus
föreslås. Den 11 juni 2014 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut
förslag till detaljplan på samråd. Samrådet varade mellan 18 juni – 5 september
2014.

I kulturnämndens samrådsyttrande tog nämnden upp att det är av särskild
betydelse att beakta detaljplanens skrivningar att naturen inom planområdet
bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar
anpassas och utförs med stor hänsyn till naturen. Likaså att fritidsbebyggelsen
ska vara av hög arkitektonisk standard. Nämnden ansåg också att den
tomtindelning som planen beskrev indikerade en allt för omfattande bebyggelse
i området, samt att allmänhetens tillgång till badstrand och strandpromenad blir
av akademiskt natur om området utformas enligt illustrationen. I praktiken
kommer upplevelse bli att det är ett privat område.

Det nya förslaget till detaljplan för Wiks strand, Vik 1:58 Hestra är nu utställt
för granskning. I förslaget har kommunen i samverkan med exploatören
reducerat bebyggelsen och på så sätt minskat exploateringsgraden i området.
Badplatsen är planlagd för bad i detaljplanen för att säkerställa allmänhetens
tillträde. Avståndet mellan stranden och närmaste tomt har utökats (40 meter)
för att undvika att stranden känns privat.

Beslutsunderlag
Remiss, detaljplan för Wiks strand, Vik 1:58 Hestra
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-02-09 §3

Propositionsordning
Ordförande ställer på arbetsutskottets förslag och finner att kulturnämnden
beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att inte lämna någon erinran mot förslaget till detaljplan, men vill trycka på
vikten av att bebyggelsen ska präglas av en hög arkitektonisk standard.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §10 Dnr: KN.2015.10 805

Bidrag bluesfestival i Gislaved 13 juni 2015 - Engagemang Gislaved

Ärendebeskrivning
Föreningen Engagemang Gislaved planerar att genomföra en musikfestival med
inriktning mot Blues- och Countrymusik. Festivalen är planerad till den 13 juni
på Stortorget i Gislaved och Restaurang Ströget i Gislaved. Kostnaden för
arrangemanget är beräknat till 107 800 kr och intäkterna till ca 60 000 kronor.

Föreningen ansöker om ett förlusttäckningsbidrag på 48 000 kr.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan Engagemang Gislaved
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-02-09 §1

Propositionsordning
Ordförande ställer på arbetsutskottets förslag och finner att kulturnämnden
beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett förlusttäckningsbidrag upp till maximalt 24 000 kronor

Expedieras till:
Föreningen Engagemang Gislaved
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §11 Dnr: KN.2015.11 805

Bidrag Barn- familjefestival i Gislaved 29/8-15 - Engagemang Gislaved

Ärendebeskrivning
Föreningen Engagemang Gislaved planerar att genomföra en barn och
familjefestival. Festivalen är planerad till den 29 augusti på Stortorget i Gislaved.
Kostnaden för arrangemanget är beräknat till 73 000 kr och intäkterna till ca
40 000 kronor.

Föreningen ansöker om ett förlusttäckningsbidrag på 33 000 kr.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan Engagemang Gislaved
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-02-09 §2

Propositionsordning
Ordförande ställer på arbetsutskottets förslag och finner att kulturnämnden
beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett förlusttäckningsbidrag upp till maximalt 17 000 kronor.

Expedieras till:
Föreningen Engagemang Gislaved
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §12 Dnr: KN.2015.8

Meddelanden

Kommunstyrelsens allmänna utskott
Bildande av twinningkommitté i Gislaveds kommun, ksau §7 2015-01-21

Kommunfullmäktige
Reglemente för kulturnämnden, kf §11 2015-01-29
Stiftelsen Gisleparken, kf §15 2015-01-29

Rekrytering
Bibliotekschefen informerar om att annons ligger ute för den nya tjänsten
som bibliotekarie med särskilt ansvar för läsfrämjande insatser för barn och
unga, samt för återbesättningen av gymnasiebibliotekarie.

Under mars kommer en bibliotekarietjänst med ansvar för konsumentfrågor
och vuxnas läsande att annonseras ut i samband med att ordinarie personal
går i pension.

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §13 Dnr: KN.2015.16

Regionalt kulturting 12-13 mars 2015

Region Jönköpings län bjuder in till Kulturting 2015. Kulturtinget är ett tillfälle
att mötas, utbyta tankar och visioner om hur vi kan utveckla Jönköpings län till
ett län med en stark kulturprofil. Kulturtinget genomförs under två dagar med
olika inriktning.
Torsdagen den 12 mars genomförs ”Kulturens mötesplats” dit fria
kulturutövare, organisationer, övriga civilsamhället, kommunala, regionala och
statliga företrädare inbjuds.
Fredagen den 13 mars genomförs ”Kulturpolitisk dialog” som vänder sig till
kommunala och regionala kulturpolitiker.

Beslutsunderlag
Inbjudan till Kulturting 2015, Region Jönköpings län

Ordförande informerar om rutiner och regler för anmälan och deltagande i
kurser och konferenser.

Kulturnämnden beslutar

att de ledamöter som vill delta vid kulturtinget 2015 har möjlighet att göra
det

att anmälan ska ske till personalredogöraren på kulturkontoret

Expedieras till:
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