
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-23

Plats och tid Bolmens sammanträdesrum, Gislaved, kl 14.00-15.30
Beslutande

Jösta Forslund (M)
Ulla Fredriksson (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Elisabeth Andersson (KD) 1:.e vice ordförande
Laila Andersson (S)
Hysén Aliu (S) ersätter Arne Lind (S)

Övriga deltagande

Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef

Utses att justera Laila Andersson
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 40 - 43

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Elisabeth Andersson

Justerande ..........................................................................................................................................

Laila Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2013-09-23 Paragrafer 40 - 43

Datum för
anslags uppsättande 2013-09-30

Datum för
anslags nedtagande 2013-10-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….
Magnus Jonsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-09-23 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §40 Dnr: KN.2013.22 042

Helårsprognos
Delårsbokslut II

Ärendebeskrivning
Delårsrapport II redovisar en prognos för helåret som innebär ett överskott
på ca 150 000 kr i driftsbudgeten och 990 000 kr i investeringsbudgeten.
Överskottet är fördelat mellan intäkter, kapitalkostnader och personalkostnader.
Investeringsöverskottet är överskott inom anslaget för konstinköp.

Verksamheten har genomförts enligt verksamhetsplaner och enligt god ekonomisk
hushållning. Bibliotekens utlåning och besökssiffror pekar generellt mot en lägre
nivå 2013 än år 2012.

Beslutsunderlag
Delårsbokslut II, kulturförvaltningen

Kulturnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut II och överlämna det till kommunstyrelsen

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §41 Dnr: KN.2013.35

Samråd detaljplan fastigheten Burseryd 2:3

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har lämnat möjlighet för Kulturnämnden att lämna
synpunkter förslag till detaljplan för fastigheten Burseryd 2:3.
Samrådshandlingarna har upprättats enligt enkelt planförfarande.
Synpunkter skall vara Kommunstyrelseförvaltningen tillhanda senast 14 oktober
20123. Detaljplanen får en genomförandetid på 5 år.

Planens syfte är att möjliggöra bostadsändamål för en större bostadsareal på
Burseryd 2:3 än vad gällande detaljplan medger. Utökad byggrätt möjliggör
byggnation av en gruppbostad.

Planområdet omfattar cirka 0,4 ha mark mellan länsväg 572 och Dalstigen. I söder
gränsar planområdet till bostadsområde och i norr finns ett grönområde. Väster
om Dalstigen, uppe på höjden ligger Burseryds kyrka med tillhörande
kyrkoområde. Berörd fastighetsägare är Quarnfallet fastighets AB. Gislaveds
kommun äger angränsande mark med länsväg 572. I öster äger Burseryds
församling marken.

I den fördjupade översiktsplanen är kyrkoområdet väster om planområdet utpekat
som kulturmiljöområde.

Marken har tidigare varit bebyggd med ett skolhus. Upp mot kyrkan finns en
sluttning med ekar och ett rikt djurliv, bland annat med inslag av en sällsynt
fågelart. Biologisk mångfald och förhållande för denna fågelart bedöms inte
påverkas av den nya detaljplanen. Inom området finns inga kända fornlämningar.
Kyrkoområdet utgör dock en utpekad kulturminnesmiljö och hänsyn bör därför
tas till kyrkomiljön vid utformningen inom aktuellt planområde. Hänsyn bör även
tas till landskapsbilden med sluttningen nedanför kyrkan.

Beslutsunderlag
Detaljplan för fastigheten Burseryd 2:3 i Burseryd, Gislaveds kommun, Bygg- och
miljönämnden
Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-09-09 §

Kulturnämnden beslutar

att lämna följande yttrande:
Kulturnämnden betonar att hänsyn skall tas till kyrkomiljön och kyrkplatsens läge
samt till fornlämningsområdet i dess anslutning, i detta inkluderar nämnden vikten
av hänsyn vid materialval och i utformning samt även av omfattning för ny
bebyggelse.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
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Kn §42 Dnr: KN.2013.3

Delegationsbeslut

8.2.2 Anställa vikarie/tidsbegränsade
Alejandro Hansen anställs som vikarie 50 % på ungdomens kulturhus 18/9 – 31/12
2013.
Delegat: Kulturchef.

Eva Olsson anställs 50 % på allmän visstidsanställning (AVA)under perioden 23/9 –
31/12 2013, med uppgifter konstområdet.
Delegat: Kulturchefen

TeaAndreasson anställs som timvikarie 20 timmar/vecka på Broaryds bibliotek 1/9
– 30/11 2013.
Delegat: Bibliotekschefen

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut
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Kn §43 Dnr: KN.2013.4

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf §89 Dnr: Ks 2013:97 Revidering av Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda I Gislaveds kommun.
Kf §92 Dnr: Ks 2013.12 Strategiskt styrdokument – Mål och budget 2014 – 2018.
Kf §101 Dnr: Ks.2013.1 102, Valärende Kulturnämnden.

Kommunstyrelsen
Ks §265 Dnr: Ks. 2013.58 Delegationsordning för kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsens personalutskott
Kspu §50 Dnr: Ks.2013.94 Ledarskapspolicy för Gislaveds kommun.
Medarbetarenkäten - kortversion

Kulturförvaltningen
Bibliotekschefen informerar nämnden om vidtagna åtgärder för att öka säkerhet
och trygghet på arbetsplatser med ensamarbete.

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna
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