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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §18 Dnr: KN.2017.16 000

Utblick 2019 och framåt

Ärendebeskrivning
Utblicken syftar till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som
kommunen möter i framtiden.

Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamhetens utveckling
tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens utmaningar
utgör grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför framtiden.

Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2019 års budgetarbete.

Kulturnämndens främsta utmaning de närmsta åren är att möjliggöra för fler
att vara delaktiga i kulturlivet. Det innebär ett fokus på frågor som integration,
inkludering, jämställhet och digitalisering/digital delaktighet, samt att säkerställa
tillgången till ändamålsenliga lokaler för de kulturområden som saknar sådana i
dag.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-08-14 - Knau §15
Utblick 2019 - Nämnd (Kulturnämnden)

Yrkande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S): Att under punkten "3 Nämndens framtida
utmaningar och utvecklingsbehov" under avsnittet "Bokbuss" inkludera
meningen: "Då byte av bokbuss blir aktuell undersöks möjligheterna till
alternativa drivmedel".

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S)
yrkande och finner att kulturnämnden har beslutat enligt detta.

Kulturnämnden beslutar

att under punkten "3 Nämndens framtida utmaningar och utvecklingsbehov"
under avsnittet "Bokbuss" inkludera meningen: "Då byte av bokbuss blir
aktuell undersöks möjligheterna till alternativa drivmedel", samt

att godkänna förslaget till utblick 2019 och framåt med ovanstående tillägg.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §19 Dnr: KN.2017.23

Taxor 2018

Ärendebeskrivning
Med hänvisning till Barnkonventionen har kulturnämnden satt upp målet att
inga deltagaravgifter i Gislaveds dansstudio och Scenverkstan ska överstiga 150
kr per termin från och med 2018. Övrig verksamhet som vänder sig till barn
och ungdomar i kulturförvaltningen är avgiftsfri.

Förvaltningen föreslår att deltagaravgifterna i Gislaveds dansstudio och
Scenverkstan ska vara 150 kr/termin, därav sänks även syskon- och
mängdrabatten.

Beslutsunderlag
Förslag på taxor kulturnämnd 2018

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till taxor 2018 för kulturnämnden, samt

att översända förslaget på taxor till kommunfullmäktige.
.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §20 Dnr: KN.2017.21

Öppettider Smålandsstenars bibliotek

Ärendebeskrivning
När Smålandsstenars bibliotek öppnar i nya lokaler under hösten 2017
kommer meröppet att införas. Idag är biblioteket öppet 24 tim/vecka med
personal på plats.

Kulturförvaltningen har i samband med införandet av meröppet tagit fram ett
förslag till nya öppettider för de bemannade öppettiderna.

En första utvärdering av de nya öppettiderna/meröppet kommer att ske efter
tre månader. Därefter sker löpande uppföljning och utvärdering av
öppettiderna enligt gängse rutiner.

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden att öppettider ska gälla från och
med att Smålandsstenars bibliotek öppnar i nya lokaler i Torghuset:

Bemannade Meröppet
Måndag 10-13, 14-18 7-22
Tisdag 10-13, 14-18 7-22
Onsdag STÄNGT 7-22
Torsdag 10-13, 14-18 7-22
Fredag 10-13 7-22
Lördag STÄNGT 7-22
Söndag STÄNGT 7-22

Beslutsunderlag
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 1 augusti 2017
PM angående Öppettider Smålandsstenars biblotek, daterad den 1 augusti 2017
Protokoll 2017-08-14 - Knau §16

Kulturnämnden beslutar

att godkänna kulturförvaltningens förslag på nya öppettider för
Smålandsstenars bibliotek, från och med att Smålandsstenars bibliotek
öppnar i nya lokaler i Torghuset.

Expedieras till:
Bibliotekschefen
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §21 Dnr: KN.2017.20 805

Finnvedin Katrilli, ansökan om bidrag (40-års fest i Smålandsstenar)

Ärendebeskrivning
Föreningen Finnvedin Katrilli inkom den 13 juli 2017 med en ansökan om
bidrag. Föreningen ska anordna en fest för att fira föreningens 40-års jubileum.
Arrangemanget ska hållas i Torghuset, Smålandsstenar den 14 oktober 2017.

Vid festligheten kommer föreningen att bjuda på mat och födelsedagstårta till
alla medlemmar och inbjudna gäster. Föreningen räknar med att den totala
kostnaden för arrangemanget blir 28 tkr. Mat med mera utgöra den
huvudsakliga kostnaden med 20 tkr.

I kulturnämndens bidragsnormer regleras att bidrag endast kan utgå till
arrangemang som är öppna för allmänheten. En sammankomst för enbart
inbjudna gäster och medlemmar kvalificerar sig således inte för
arrangemangsbidrag enligt nämndens fastslagna bidragsnormer.

Föreningen har inte heller inkommit med en fullständig ansökan, då de inte
lämnat in den ansökningsblankett som finns att tillgå.

Kulturnämndens arbetsutskott föreslår kulturnämnden besluta att avslå
föreningens bidragsansökan utifrån ovanstående invändningar.

Beslutsunderlag
Finnvedin Katrilli ansökan om bidrag 40-års fest i Smålandsstenar
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 7 augusti 2017
Protokoll 2017-08-14 - Knau §17

Kulturnämnden beslutar

att avslå Finnvedin Katrillis ansökan om bidrag.

Expedieras till:
Finnvedin Katrilli
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-08-28 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §22 Dnr: KN.2017.19 000

Remiss, Regional kulturplan Jönköpings län 2018-2020

Ärendebeskrivning
Region Jönköpings län har skickat ut en remissutgåva för Regional kulturplan i
Jönköpings län mellan 2018-2020. Kulturförvaltningen har i samarbete med
kulturförvaltningarna i Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo utarbetat ett förslag till
remissvar.

Beslutsunderlag
Följebrev remissutgåva Regional kulturplan 2018-2020
Remissutgåva Regional kulturplan 2018-2020
Förslag till remissvar Regional kulturplan, daterad den 20 augusti 2017

Yrkande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S): att i de avsnitt där kollektivtrafik och
kulturens tillgänglighet förekommer, poängtera vikten av att kollektivtrafiken
utvecklas i hela länet så att det blir möjligt för fler att åka kollektivt till
kulturen.

Propositionsordning
Ordförande ställer propositions på Sara-Lena Bengtsdotter Bogrens (S)
yrkande och finner att kulturnämnden har beslutat enligt detta.

Kulturnämnden beslutar

att komplettera remissvaret daterad den 20 augusti 2017, med att i de
avsnitt där kollektivtrafik och kulturens tillgänglighet förekommer,
poängtera vikten av att kollektivtrafiken utvecklas i hela länet så att det
blir möjligt för fler att åka kollektivt till kulturen, samt

att anta det reviderade remissvaret som sitt eget.

Expedieras till:
Region Jönköpings län, utbildning och kultur
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §23 Dnr: KN.2017.2 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

Bidragsärende
SPF Seniorerna Ås, ansökan om bidrag (underhållning på månadsmöte)

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av genomförda delegationsbeslut.
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