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Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2015-05-18

Plats och tid Gislaveds bibliotek kl 14.00-16.00

Beslutande Ylva Samuelsson (S) ordförande
Bosse Linde (S)
Therese Sjöström (S)
Marcus Holmbom (S)
Björn Björkman (M)
Katri Strömberg (S) ersätter Markus Lewintus (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Björn Olsson (FP)
Bo Östvall (SD)
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Therese Andersson (MP)
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Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
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Torsten Bengtsson, Jönköpings läns läsambassadör
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §26 Dnr: KN.2015.28 042

Delårsrapporter 2015

Ärendebeskrivning
Årets första helårsprognos bygger på en ekonomisk uppföljning av årets tre
första månader.

Det främsta syftet med denna prognos är att i ett tidigt skede upptäcka
avvikelser, så att korrigerande åtgärder kan sättas in för att begränsa befarade
underskott

Kulturförvaltningens helårsprognos för driftsbudgeten peka mot ett mindre
överskott på 50 000 kr inom området personalkostnader på grund av en
vakans.

Investeringsbudgeten beräknas visa ett nollresultat vid årets slut. Det kan
komma att uppstå överskott inom konstanslaget om något enskilt projekt, som
påbörjats under 2015, avslutas först 2016.

Beslutsunderlag
Helårsprognos I 2015
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-05-04 §14

Kulturnämnden beslutar

att godkänna helårsprognos 1 2015 och lägga den till handlingarna

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §27 Dnr: KN.2015.29

Samråd - riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har tagit fram förslag till riktlinje för bostadsförsörjning.
Dessa skall antas av kommunfullmäktige, men innan det sker får myndigheter,
bostadsentreprenörer, föreningar och nämnder tillfälle att lämna synpunkter på
förslaget.

Riktlinjerna är ett gemensamt underlag för kommunen och bygg- och
bostadsbranschens parter där kommunen skapar förutsättningar och
marknaden svarar för bostadsbyggandet.

Riktlinjerna är ett styrdokument för kommenens verksamheter. Det utgör
underlag för markköp, planläggning, infrastrukturfrågor och planering av trafik,
kommunikationer, parker och grönområden.

De bostadspolitiska riktlinjerna kopplas till översiktsplanen.

Samrådstiden är 27 april till och med 26 juni.

Beslutsunderlag
Samrådsförslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds kommun,
kommunstyrelsen
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-05-04 § 15

Kulturnämnden beslutar

att nämnden inte har något att erinra mot förslaget till riktlinjer för
bostadsförsörjning i Gislaveds kommun

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §28 Dnr: KN.2015.8

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf §58 Dnr: KS.2015.116
Revisionsberättelse med bilagor samt beviljande av ansvarsfrihet förår 2014 för
kommunens verksamhet

Årsredovisning 2014

Kommunstyrelsen
Ks §130 Dnr: KS.2015.51
Uppföljning av internkontroll 2014, hela kommunen

Ks §128 Dnr: KS.2014.87 00
Budget 2016 för kontaktcenter i Gislaveds kommun

Kulturnämnden
Jönköpings läns läsambassadör Torsten Bengtsson föreläste för kulturnämnden
om vikten av barn och ungas läsning. Föredraget hölls innan dagens ordinarie
sammanträde.

Lördagen den 16 maj invigdes skulpturen ”Den svenska tanten” på Stortorget i
Gislaved. Arrangemanget var välbesökt och har fått ett stort genomslag i
media, lokalt, regionalt och nationellt.

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna

4(5)



2015-05-18 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §29 Dnr: KN.2015.15

Delegationsbeslut

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
Bidrag till Nationaldagsfirande i Anderstorp 2015, max 7 000 kronor. Bidraget
betalas ut mot inkomna fakturor till kulturförvaltningen från leverantörer
(exempelvis för ljudutrustning) som Martina Davidsson har anlitat för att
genomföra högtidsarrangemanget.
Delegat: Kulturchefen

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut
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