
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 
 

 Sammanträdesdatum 2013-05-20  
   
 Plats och tid Nissans sammanträdesrum, kommunhuset Gislaved kl 14.00-15.30 

 

 Beslutande Solveig Davidsson (M), ordf. 
Ann Nilsson (C) ersätter Jösta Forslund (M) 
Ulla Fredriksson (M) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Elisabeth Andersson (KD) 
Bo Linde (S) 
Katri Strömberg (S) ersätter Laila Andersson (S) 
Rune Johansson (S) 
 
 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 
Maria Alexiusson, bibliotekschef 
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Kn §23  Dnr:  KN.2012.57        
  
Reducerade öppettider 2013   
  
Ärendebeskrivning 
Bibliotekschefen har tagit fram ett förslag till sommartider på kommunens 
bibliotek under 2013. 
 
Beslutsunderlag 
Sommartider juni-augusti 2013 
Kulturnämndens arbetsutskott § 13 2013-04-08 
 
Bibliotekschefen informerar om att biblioteken är stängda den 28 och 29 maj för 
uppgradering av datasystemen, samt inoljning av golven i Gislaveds och 
Anderstops bibliotek. Bibliotekspersonalen kommer att åka på studieresa till 
Stockholm under dessa dagar. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till sommartider 2013 
 
 
 
Expedieras till: 
   

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kn §24  Dnr:  KN.2013.1 041      
  
Budget 2014-2018  
  
Ärendebeskrivning 
Processen för budgetperioden 2014 – 2018 kommer att skilja sig åt i vissa 
avseenden jämfört med tidigare år. Huvudlinjen är att kommunfullmäktige 
beslutar om ekonomiska ramar och mål för 2014 vid sitt sammanträde i 
juni. Sedan ska nämnderna arbeta fram sina nämndsbudgetar under 
perioden fram till november och sedan lämna in dem till ekonomienheten. 
Det blir inte något möte mellan nämndernas presidier och ekonomi- och 
markutskottet angående budgeten för 2014.  
 
Förslaget till budget för utblicksperioden 2015- 2018 ska nämnderna lämna 
vidare till kommunstyrelsen i september. Nämndens presidium träffar 
ekonom- och markutskottet för att informera och diskutera förslaget till 
utblick. Kommun-fullmäktige beslutar om utblicken vid sitt sammanträde i 
november. Justeringen av processen syftar till att förbättra den långsiktiga 
planeringen av ekonomi och verksamhet. 
 
Kulturnämndens fokus från maj till augusti blir verksamheten under åren 
2015-2018. Beroende av hur kommunstyrelsens förslag till budgetramar för 
2014 ser ut, kan dessa påverka diskussionerna om utformningen av 
utblicksperioden. Under augusti till och med oktober/november arbetar 
nämnden/förvaltningen mer intensivt med 2014 års budget. 
 
Ekonomi- och markutskottet har beslutat (2013-04-23 § 16) om ett förslag 
till ramar och konkretiserade mål för verksamheten 2014. Förslaget 
innebär en allmänjustering med -24,8 mnkr för nämnderna. 
Kulturnämndens andel är -0,7 mnkr. Vilket motsvarar -70 % av den tidigare 
beslutade/planerade utblicken för 2014. I förslaget finns det fem 
konkretiserade mål som kulturnämnden ska arbeta med under 2014. 
Samtliga mål delar kulturnämnden med de flesta andra nämnder. Målen 
finns under områdena trygghet, säkerhet och folkhälsa, bygga och bo, 
demokrati och dialog, näringsliv och arbetsmarknad, samt stöd och 
omsorg. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturnämnden 2013-04-22 § 20 
Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2014-2018, EMU 2013-04-23 § 16. 
Kulturnämndens arbetsutskott §15 2013-05-06 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  fortsätta diskussionen om budget 2014-2018 vid sitt sammanträde den 
  17 juni 
att  mötestiden den 17 juni ska vara 09.00 – 15.00 
 
 
Expedieras till: 
   

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kn §25  Dnr:  KN.2013.21 805      
  
Ansökan bidrag Gisledagarna 2013  
  
Ärendebeskrivning 
Gislaved Handel har ansökt om sponsorbidrag till årets Gisledagar, som blir de 
23:e i ordningen och genomförs 31 maj-2 juni.  
 
Arrangemanget kommer att som förra året att genomföras i centrum på den scen 
som byggs vid dammen i Torgparken. Utgifterna beräknas till 350 000 kr netto för 
genomförandet av gratisuppträdanden av populära artister.  Årets artister är 
Patrik Isaksson och Cockies & Beans. Axel´s Tivoli kommer att finnas på 
parkeringen bakom kommunhuset.  
  
Kulturförvaltningen har begärt att Gislaveds Handel ska komplettera sin ansökan 
med en budgetsammanställning som tar upp kostnader och intäkter för 
arrangemanget. 
 
Gislaveds handel har inkommit med begärd komplettering till ansökan. 
 
Beslutsunderlag 

 Anhållan om sponsringsbidrag Gisledagarna 2013, Dnr 2013.21 
Budget Gisledagarna 2013. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja 8 000 kr i bidrag till Gislaved Handel för genomförandet av 

Gisledagarna 2013 
 
 
Expedieras till: 
Gislaved Handel 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kn §26  Dnr:  KN.2013.3        
  
Delegationsbeslut  
  
8.2.1 Anställa tillsvidareanställning 
Sofie Karlsson anställs som bibliotekarie (36/40) vid Reftele bibliotek från och med 
20 maj 2013. 
Delegat: Kulturchef efter samråd med bibliotekschef 
 
4.3 Bidrag till förening 
Sensus Studieförbund – konsert Stengårdshult kyrka 26/6 – beviljat 2 000 kr i 
bidrag.  
Delegat: Kulturchef 
 
Sensus Studieförbund – föreläsning Dick Harrison, Hestra kyrka 4/7 – beviljat  
bidrag 3 500 kr. 
Delegat: 3 500 kr 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut 
 
 
 
Expedieras till: 
   

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kn §27  Dnr:  KN.2013.4        
  
Meddelanden  
  
Kommunfullmäktige 
Kf § 59 Årsredovisning 
Kf § 60 Revisionsberättelse ansvarsfrihet 2012 
 
Kommunstyrelsen 
Ks § 177 Uppvaktning vid idrottsprestationer 
Ks § 206 Uppföljning internkontroll 
Internkontroll – sammanställning 
Ks § 209 Motion internationell teater på Trasten 
Motion – Internationell teater på Trasten 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna 
 
 
Expedieras till: 
   

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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