
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2017-04-10

Plats och tid Gislaveds bibliotek, måndagen den 10 april 2017, klockan 13.00 - 14.00

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

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare
Tomas Lindberg, kvalitetsutvecklare

Utses att justera Björn Olsson
Justeringens
plats och tid

Kulturkontoret, måndagen den 17 april 2017

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….
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Niklas Arvidsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Björn Björkman
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Björn Olsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Datum för
anslags uppsättande 2017-04-18

Datum för
anslags nedtagande 2017-05-09

Förvaringsplats
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Underskrift

…………………………………………….
Anna Sam
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-04-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §6 Dnr: KN.2017.7 042

Prognos 1 2017

Ärendebeskrivning
Efter årets första tre månader gör förvaltningen bedömningen att
verksamheten kommer att genomföras enligt verksamhetsplaner och
ekonomiska ramar, med reservationen att personalkostnaderna kan ge ett
överskott på 400 tkr på grund av personalomsättning.

Kulturchefen föredrar prognosen för arbetsutskottet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-03-27 - Knau §5
Uppföljning 1 (Kulturnämnden)

Kulturnämnden beslutar

att godkänna helårsprognos 1 2017 och lägga den till handlingarna.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §7 Dnr: KN.2017.6 805

Gislaveds Finska Förening, ansökan om bidrag (Finsk Kultur genom
100 år)

Ärendebeskrivning
Föreningen Gislaveds Finska Förening inkom den 8 mars 2017 med en ansökan
om bidrag. Bidraget syftar till att möjliggöra arrangemanget "Finsk kultur
genom 100 år".

Arrangemanget kommer bestå av folkdans, musik, sång och trubadur.
Arrangemanget kommer gå av stapeln den 22 april 2017 i Torghuset
Smålandsstenar.

Föreningen ansökan om 8 tkr i bidrag. Den största utgiftsposten är arvode och
resor.

Beslutsunderlag
Protokoll 2017-03-27 - Knau §6
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 22 mars 2017
Gislaveds Finska Förening, ansökan om bidrag (Finsk Kultur genom 100 år)

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Gislaveds Finska Förenings ett bidrag med 4 tkr för
arrangemanget "Finsk Kultur genom 100 år".

Expedieras till:
Gislaveds Finska Förening
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §8 Dnr: KN.2017.10 214

Remiss, deltaljplan för Norra Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1:68
m.fl. i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljöförvaltningens planenhet har lämnat följande plan för samråd:
Detaljplan för Norra Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1:68 m.fl. i
Anderstorp, Gislaveds kommun.

Detaljplaneområdet ligger i Tokarp öster om Anderstorp. Byarna Tokarp och
Stjärnehult är äldre byar i som haft stor betydelse för den industriella
utvecklingen i Anderstorp. I området finns industribyggnader från början av
1900-talet i ursprunglig miljö. Bebyggelsen består främst av villor och här finns
ett fåtal äldre byggnader.
I FÖP pekas området ut som riktlinjeområde för bostadsbebyggelse.
Planområdet gränsar till Gnosjövägen i väster och Stormossen i öster, i övrigt
omges området av befintlig bostadsbebyggelse.
Gällande detaljplan A1, upprättades 1956. Planen möjliggör centrum-, industri,
och bostadsändamål.

Den nya detaljplanens syfte är att möjliggöra flera bostäder inom området.
Byggrätterna kan möjliggöra stora tomter med lantlig karaktär.
Planbestämmelserna sätts till enbart bostadsändamål.
Strandskydd är idag upphävt men återinträder automatiskt när en detaljplan
ersätts eller upphävs. Strandskydd kan upphävas i anslutning till upprättade av
en ny plan.
Planförslaget tar upp naturvärden med växt- och djurliv i området. Förslaget
innebär att skogsmarken inom planområdet tas i anspråk för bostäder och
kommunala gator. Planförslaget går även igenom geotekniska förhållanden,
radon samt förorenad mark.
Tillgänglighetsfrågor prövas vid bygglovshantering. Detaljplanen beskriver även
teknisk försörjning så som VA-frågor, dagvatten, ledningar och energifrågor.
Aspekter på miljö, hälsa och säkerhet har även detta hanterats i planen och
berör främst frågor som luft, vatten och buller

En detaljplan ska hantera frågor om fornlämningar och kulturminnen eftersom
det enlig Kulturmiljölagen (KML) är en nationell angelägenhet att skydda och
vårda kulturmiljön. Ansvaret för kulturmiljön delas av alla och enskilda såväl
som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet.
Inom planområdet finns inga kända eller registrerade fornlämningar och
kommunen har i samråd med länsstyrelsen gjort bedömningen att inga vidare
arkeologiska insatser krävs. Här gäller dock KML och skyldigheten enligt 2
kap. 10 § andra stycket KML att omedelbart avbryta arbetet och anmäla till
länsstyrelsen om lämningar skulle påträffas under arbetet.

Frågor om bebyggelse regleras i Plan- och Bygglagen (PBL). Området består
till största delen av friliggande villor. I nordöstra delen av området finns en
villa från 1880-talet som är utpekad som värdefull bebyggelse i FÖP.
I FÖP gäller följande: ”Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i
form av byggnader och bebyggelsemiljöer med särskilda värden ska värnas.
Särskild hänsyn ska tas till utpekade byggnader och bebyggelsemiljöer vid
detaljplanläggning och bygglovgivning.”
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn § 8 (forts.)

Gatunätet i området är inte utbyggt. För att angöra tomterna i området
planeras en ny gata i området, namnet föreslås bli Trappliden. Namnet knyts
till den trappindustri som tidigare fanns i området.

Ur kulturförvaltningens perspektiv är planens syfte att möjliggöra för fler
bostäder i området positivt. Stora byggrätter med lantlig karaktär är också
positivt för områdets och ortens attraktivitet. Befintlig bebyggelse kvarstår för
bostadändamål och värdefull bebyggelse hanteras enligt bestämmelser i FÖP.
Inga kända fornlämningar eller kulturminnen, enligt KML, finns inom
planområdet och kommunen har i samråd med länsstyrelsen gjort
bedömningen att inga vidare arkeologiska insatser krävs.

Kulturförvaltningens föreslår därför kulturnämnden att detaljplan för Norra
Tokarp, del av fastigheten Tokarp 1:68 m.fl. i Anderstorp, Gislaveds kommun
ska kunna gå vidare för antagande då den tillgodoser de krav som kan ställas
på planen.

Beslutsunderlag
Samrådsyttrande Kulturnämnden om detaljplan Norra Tokarp PLAN.1016.1,
daterad den 10 april 2017
Remiss, deltaljplan för Norra Tokarp, Tokarp 1:68 m.fl. i Anderstorp
Plankarta Norra Tokarp mars 2017
Planbeskrivning Norra Tokarp mars 2017
KN tjänsteskrivelse PLAN.2016.1 DP Norra Tokarp

Kulturnämnden beslutar

att anta samrådsyttrande kulturnämnden daterad den 10 april 2017, samt

att översända yttrandet till bygg- och miljönämnden.

Expedieras till:
Bygg- och Miljönämnden
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §9 Dnr: KN.2017.1 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Kommunens kvalité i korthet
I rapporten för 2016 berörs kulturförvaltningen under två avsnitt. Dels om
tillgängligheten med öppettider för biblioteken, och dels om tillgängligheten på
nätet. Bibliotekens öppettider hamnar i det gula fältet vilket indikerar
öppettider som motsvarar genomsnittet. Tillgänglighet hamnade över
genomsnittet.

Styrning och ledning
Kvalitetsutvecklare Tomas Lindberg redogjorde för kommunens nya styr- och
ledningsmodell.

Beslutsunderlag
SNAC - en studie om åldrande och vård
Protokoll Kommunala pensionärsrådet, daterad 170221
Ks § 52 Riktlinjer vid hot och våld mot förtroendevalda
Riktlinjer vid hot våld och trakasserier mot förtroendevalda i Gislaveds
kommun
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående Väcklinge 1_20
KKIK - Kommunens kvalité i korthet
Årsredovisning 2016 - Jönköpings läns museum

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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