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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §32 Dnr: KN.2013.1 041

Budget 2014-2018

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf 2013-06-24 §92) om ramar och strategiskt
styrdokument inför mål och budget 2014-2018. Förslaget innebär en
allmänjustering med-20,0 mnkr för nämnderna. Kulturnämndens andel är -0,7
mnkr eller 3,5 % av justeringen, vilket motsvarar -70 % av den tidigare
beslutade/planerade utblicken för 2014.

Investeringsbudgeten uppgår för 2014 till 2,6 mnkr.

I förslaget finns det fem konkretiserade mål som kulturnämnden ska arbeta med
under 2014. Samtliga mål delar kulturnämnden med flera andra nämnder. Målen
finns under områdena trygghet, säkerhet och folkhälsa, bygga och bo, demokrati
och dialog, näringsliv och arbetsmarknad, samt stöd och omsorg.

Kulturnämndens budgetförslag för utblicksperioden 2015 -2018 innebär för driften
en total kostnadsutveckling med ca 9,1 mnkr jämfört med 2014.
Investeringsbudgeten för samma period uppgår totalt till 19,3 mnkr.

Den största delen av kostnadsförändringen under perioden 2014 – 2018 beror på
utvecklingen av Mötesplats Gisle. I driftbudgeten står Mötesplats Gisle för 85
% av kostnadsökningen. Motsvarande andel i investeringsbudgeten är 71 %.

Beslutsunderlag
Strategiskt styrdokument för mål och budget 2014-2018, Kf 2013-06-24 §92
Förslag till Kulturbudget 2014-2018, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-08-12 §20

Kulturnämnden beslutar

att att anta förslaget till investeringsbudget för 2014 - 2018
att anta förslaget till driftsbudget 2014 – 2018
att i övriga delar anta förslaget till mål och budget för år 2014 – 2018

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 3

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §33 Dnr: KN.2013.34 043

Taxoroch avgifter

Ärendebeskrivning
I förutsättningarna för kommunfullmäktiges beslut om ramar inför mål och budget
2014-2018 ingår en uppräkning av intäkterna med 1,9 %.

Beslutsunderlag
Strategiskt styrdokument för mål och budget 2014-2018, Kf 2013-06-24 §92
Förslag till taxor och avgifter 2014, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-08-12 §21

Kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att avgifterna för dans- teater- och
bildgrupperna höjs enligt förslag (se akten)

att biblioteksavgifterna ska vara oförändrade 2014

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 4

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §34 Dnr: KN.2013.29 210

Handlingsprogram för Isabergsområdet

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för framtagandet av fördjupningen av översiktsplanen för
Isabergsområdet har tagit fram ett handlingsprogram knutet till planen och som ska
beslutas av respektive kommunstyrelse.
Nämnden ges här möjligheter att lämna synpunkter på handlingsprogrammet.
Strategierna går inte att ändra. Dessa är redan beslutade av respektive
kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Handlingsprogram för Isabergsområdet, Styrgruppen Isabergsområdet Dnr:
KS.2008.191
Tjänstemannautlåtande med förslag till beslut över remiss Handlingsprogram för
Isabergsområdet, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-0812 §22

Kulturnämnden beslutar

att yttra sig över handlingsprogram för Isabergsområdet i enlighet med
arbetsutskottets förslag (se akten)

Expedieras till:
Styrgruppen Isabergsområdet
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 5

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §35 Dnr: KN.2013.28 011

Plan- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Ärendebeskrivning
Styrgrupp för Översiktsplanering 14 har lämnat möjlighet för Kulturnämnden att
lämna synpunkter på Samråd LIS-plan.

Samrådsupplaga innehåller följande dokument:
1. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds kommun, juni 2013
2. Miljökonsekvensbeskrivning, Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds
kommun, juni 2013.
Synpunkter skall vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 30 augusti
2013.

Bakgrund: LIS-planen för Gislaveds kommun görs som tillägg till
kommunomfattande översiktsplan ÖP06. Materialet kommer att inarbetas i nya
översiktsplanen.
ÖP innehåller strategier och riktlinjer för landsbygdens möjligheter att leva och
utvecklas. Kommunens ambition är att skydda och bevara stränderna för friluftsliv
och den biologiska mångfalden, men också förstärka tillgängligheten genom att
tillåta verksamheter och byggnation inom noga utvalda områden. Urvalet av
områden utgår ifrån att platsen redan innehåller bebyggelse, friluftsanläggningar
eller andra verksamheter.

De kommunala kriterierna anger stöd till kommersiell och kommunal service samt
befintlig infrastruktur. De handlar också om att befintliga verksamheter inom t ex
turism ska kunna gynnas. Ett av kriterierna är att vattenkvalitet ska kunna
förbättras genom att det ekonomiska underlaget för nya avloppsanläggningar blir
större.

Beslutsunderlag
Plan över landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Dnr: KS.2013.96, Styrgruppen
Översiktsplanering 14
Tjänstemannautlåtande med förslag till beslut, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-08-12 §23

Förslag
Bo Linde (S) yrkar bifall till yttrandet men föreslår att det kompletteras med
tillägget att det generellt inte ska vara möjligt att godkänna etableringar i
strandnära lägen närmare än 100 m från stranden.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bo Lindes förslag
och finner att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Kulturnämnden beslutar

att yttra sig över LIS-planen i enlighet med arbetsutskottets förslag
(se akten)
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 6

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §35 forts.

Bo Linde (S), Rune Johansson (S), Laila Andersson (S) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Bo Lindes förslag.

Expedieras till:
Styrgruppen Översiktsplanering 14
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 7

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §36 Dnr: KN.2013.33 805

Ansökan bidrag till föreläsning, Gislaveds trädgårdsförening

Ärendebeskrivning
Gislaveds Trädgårdsförening ansöker om ett bidrag på 8 000 kr till en föreläsning
om trädgård, trädgårdsodling och utsmyckning av trädgård. Föreläsningen, som är
ett offentligt arrangemang, äger rum den 8 oktober 2013 i Gislaveds
Församlingshem. Föreningen har som policy att det ska vara fri entré till deras
föreläsningar. Istället säljer man lotter och har kaffeservering i samband med
arrangemangen. Utöver kostnader för hyra av lokal och inköp av varor till
serveringen är den stora utgiftsposten gage till föreläsaren. I detta fall motsvarar
gaget den ansökta summan.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan Gislaveds Trädgårdsförening
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-08-12 §25

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag till Gislaveds Trädgårdsförening på 5 000 kr

Expedieras till:
Gislaveds Trädgårdsförening
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 8

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §37 Dnr: KN.2011.8 102

Val av konstgrupp

Ärendebeskrivning

Jacqueline Lynd-Johansson (FP) har begärt och blivit entledigad från
uppdraget som ersättare i kulturnämnden från och med 1 augusti 2013.
Kommunfullmäktige har valt Björn Olsson (FP) till ny ersättare i
kulturnämnden från och med 1 augusti 2103.

Jacqueline Lynd-Johansson har under pågående mandatperiod varit
ordinarie ledamot i kulturnämndens konstgrupp. Kulturnämnden har att
utse ny ordinarie ledamot i konstgruppen.

Beslutsunderlag
Valärende kulturnämnden Kf §712013-05-23, Dnr: Ks.2013.1
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-08-12 §24

Förslag
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottet förslag och
utser Ann-Britt Larsson (C) till ordinarie ledamot i konstgruppen.

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

Förslag
När Ann-Britt Larsson blir ordinarie ledamot uppstår en vakans som ersättare i
konstgruppen. Ordförande föreslår att Jösta Forslund (M) utses till ersättare i
konstgruppen.

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

Kulturnämnden beslutar

att utse Ann-Britt Larsson (C) till ordinarie ledamot i konstgruppen efter
Jacqueline Lynd-Johansson (FP)

att utse Jösta Forslund (M) till ersättare i konstgruppen efter Ann-Britt Larsson

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 9

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §38 Dnr: KN.2013.3

Delegationsbeslut

4.3 Bidrag till förening
Avslag på bidragsansökan från föreningen D.O.M.M på grund av för sent inkommen
ansökan. Dnr. Kn.2013.30
Delegat: Kulturchef

Beviljat bidrag på 1 500 kr till föreningen D.O.M.M för Ungdomsfestival 5/9 2013.
Delegat: Kulturchef

Beviljat bidrag på 3 000 kr till Finnvedens dragspelsklubb för dragspelskonsert den
5/9 2013.
Delegat: Kulturchef

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-26 10

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §39 Dnr: KN.2013.4

Meddelanden

Bibliotekschefen informerar om sommarens aktiviteter på biblioteken, samt att

Smålandsstenars bibliotek råkade ut för översvämning i källaren. Inga böcker eller

andra väsentliga inventarier har skadats

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna

Expedieras till:
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