
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2017-06-19

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 19 juni 2017, kl 13.00 - 14.20

Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande
Marcus Holmbom (S)
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), tjänstgörande ersättare för Therese Sjöström
(S)
Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Markus Lewintus (M)
Björn Björkman (M)
Valendona Dobra (S)
Björn Olsson (L)
Hannu Ruokola (SD)
Jan-Erick Hursti (C)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare

Utses att justera Hannu Ruokola
Justeringens
plats och tid

Kulturkontoret, torsdagen den 22 juni 2017

Under-
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-06-19 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §13 Dnr: KN.2017.16 000

Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021

Ärendebeskrivning
Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade
styrdokumentet för Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser.

Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå. Dessa har justerats med
inflationsuppräkning på 2,3 % och 1 % i effektivisering årligen. Löneökningar
kompenseras och justeras i efterhand av kommunstyrelseförvaltningen och
kräver ingen ytterligare politisk behandling. Statsbidrag, fördelas efter
höstpropositionen och justera i efterhand av kommunstyrelseförvaltningen.
Kapitaltjänstkostnader kompenseras en gång per år.

Utblicken är det dokument som beskriver nämndens omvärldsanalys och ligger
till grund för en mer långsiktig planering än planeringsdirektivet. I utblicken
beskrivs ingen ekonomisk budget. Utblicken kommer att beslutas av nämnd i
augusti.

För 2018 innebär det att kulturnämndens driftsbudget uppgår till 34 794 tkr
och investeringsbudgeten omfattar 2 470 tkr.

Kulturförvaltningen avser att återkomma till nämndens sammanträde i
december 2017 med förslag på kritiska kvalitetsfaktorer.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-07 - Knau §10
Planeringsdirektiv - kulturnämnden, daterad den 2 juni 2017
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Planeringsdirektiv 2018 med
plan 2019-2021, daterad den 30 maj 2017

Yrkande
Ylva Samuelsson (S): uppdras åt kulturförvaltningen att utreda
förutsättningarna för att arbeta med TILT-metoden, en samverkansmodell
mellan kultursektorn och näringsliv.

Kulturnämnden beslutar

att godkänna förslag till planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021,
daterat 2017-05-31, med tillkommande komplettering av kritiska
kvalitetsfaktorer, samt

att kulturförvaltningen uppdras att utreda förutsättningarna för att arbeta
med TILT-metoden, en samverkansmodell mellan kultursektorn och
näringsliv.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §14 Dnr: KN.2017.13 214

Remiss, fördjupning översiktsplanen Smålandsstenar/Skeppshult

Ärendebeskrivning
Kulturförvaltningens förslag till yttrande kring Kommunstyrelsens förslag till
fördjupning av översiktsplan för Smålandsstenar och Skeppshult.

”Enligt plan och bygglagen är varje kommun skyldig att ha en gällande
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta, dess mark- och
vattenanvändning, hur det påverkar miljön samt beaktande av människors hälsa
och säkerhet. Översiktsplanen är ett vägledande dokument för planeringen och
utvecklingen av kommunen. I Gislaveds kommun gjordes en ny
kommunomfattande översiktsplan nyligen och som antogs i december 2016.

En fördjupad plan kan göras för valda delar i kommunen och görs vid behov för
att lösa mer detaljerade frågor. I Smålandsstenar/Skeppshult gäller den
fördjupade översiktsplanen som antogs 1999.
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att skapa tydliga inriktningar
som är hållbara utifrån ett planeringsperspektiv för hur den byggda miljön,
infrastrukturen, grönstrukturen och klimatanpassningen ska utvecklas i
Smålandsstenar och Skeppshult. Huvudfrågor är att skapa attraktiva och goda
tillgängliga boendemiljöer, vilka förutsättningar det finns för utveckling av
infrastruktur och hur ett hållbart system kan byggas, att utveckla ett levande
centrum och skapa tillgång till verksamhetsmark.

Kulturförvaltningen har i PM, daterat den 29 maj utvecklat synpunkter på
materialet utifrån Kulturnämndens ansvarsområden. Kulturnämndens
arbetsutskott föreslår kulturnämnden att anta förslaget till remissvar som sitt
eget yttrande.

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens förslag till remissvar, daterad den 29 maj 2017
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 maj 2017
Protokoll 2017-06-07 - Knau §11
MBK till FÖP Smålandsstenar och Skeppshult
Samråd Förslag till fördjupning av översiktsplanen för
Smålandsstenar/Skeppshult daterad 24 april 2017

Kulturnämnden beslutar

att anta kulturförvaltningens förslag till remissvar för fördjupning av
översiktsplanen Smålandsstenar/Skeppshult, daterad den 29 maj 2017,
samt

att översända remissvaret till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

3(6)



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-06-19 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §15 Dnr: KN.2017.14 805

Hestra Trädsgårdsförening, ansökan om bidrag (föreläsning)

Ärendebeskrivning
Hestra Trädgårdsförening inkom den 12 maj 2017 med en ansökan om bidrag.
Föreningen planerar att i samarbete med Gislaveds Trädgårdsförening anordna
ett föredrag för allmänheten. Föredraget syftar till att sprida inspiration om att
odla och äta sin egna mat.

Föreningen ansöker om totalt 12 500 kr. Där 10 375 kr ska bekosta
föredraget, 625 kr till resekostnader och 1 500 kr till hyra av lokal på Gislaveds
industrimuseum.

Föreläsningen planeras till den 20 september 2017 och kommer inte att ha
entreavgift.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-06-07 - Knau §12
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 juni 2017
Hestra Trädgårdsförening, ansökan om bidrag (föreläsning)

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Hestra Trädgårdsförening ett bidrag med 10 tkr för anordnandet
av föreläsning om att odla och äta sin egen mat.

Expedieras till:
Hestra Trädgårdsförening
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Kn §16 Dnr: KN.2017.17 002

Revidering av kulturnämndens delegationsordning

Ärendebeskrivning
Kulturnämndens delegationsordning ska revideras en gång vart fjärde år.
Nuvarande delegationsordning fastställdes av kulturnämnden den 16 december
2013 (Kn § 55).

Kulturförvaltningen föreslår i förslaget till reviderad delegationsordning att
förvaltningschefen ges delegationsrätt på att fastställa förvaltningens
informationshanteringsplaner, samt delegation på att genomföra enskilda
gallringsbeslut av handlingar som inte är fastlagda i
informationshanteringsplanerna.

Utöver det föreslås kulturchefen få delegation på att avgöra bidragsärenden
som rör tillfälliga bidrag till studieorganisationer och föreningar upp till ett
belopp av 20 tkr. I nuvarande delegationsordning är motsvarande beloppsgräns
7 tkr.

Beslutsunderlag
Revidering av kulturnämndens delegationsordning, daterad den 2 juni 2017
Protokoll 2017-06-07 - Knau §13
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 2 juni 2017

Kulturnämnden beslutar

att anta förslag till ny delegationsordning för kulturnämnden, daterad den 2
juni 2017, att gälla från och med den 1 augusti 2017, samt

att tidigare antagen delegationsordning för kulturnämnden upphör att gälla
från och med den 1 augusti 2017.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §17 Dnr: KN.2017.1 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Kultur på recept
Kulturkortet Gislaved Gnosjö 2017-2018

Bygg- och Miljöförvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen yttrandet Sandsebo 2:13 Svanaholm 1:48
BYGG.2017.150

Kommunfullmäktige
Kf beslut § 62 Antagande av Handlingsprogram för olycksförebyggande
arbete 2017-201

Information om Glashuset etapp 3
Kulturchefen informerar arbetsutskottet om arbetet med en reviderad plan för
Glashuset etapp 3.

Deltagande vid regional träff om kulturplan
Ylva Samuelsson informerar om sitt och Björn Olssons deltagande vid
kulturpolitisk mötesplats, med fokus på den regionala kulturplanen.

Sommarhälsning
Kulturnämndens ordförande, Ylva Samuelsson, önskar nämndens ledamöter
och samtliga förvaltningens anställda en riktigt skön sommar.

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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