
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2016-02-01

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 1 februari kl 13.00 - 14.20

Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) ersätter Marcus Holmbom (S)
Laila Andersson (S) ersätter Bosse Linde (S)
Björn Björkman (M)
Per Liljeqvist (L) ersätter Therese Sjöström (S)
Ann-Britt Larsson (C )
Björn Olsson (L)
Hannu Ruokola (SD) ersätter vakant

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef
Niklas Arvidsson, nämndsekreterare
Smulan Clemén, Kulturplatån, § 1
Luis Gonzalez Hormazabal, Kulturplatån, § 1

Utses att justera Hannu Ruokola (SD)
Justeringens
plats och tid

Fredag den 5 februari 2016, klockan 14.00

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

Paragrafer 1 - 7

Niklas Arvidsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Ylva Samuelsson (S)

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

Hannu Ruokola (SD)

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

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2016-02-01 Paragrafer 1 - 7

Datum för
anslags uppsättande 2016-02-05

Datum för
anslags nedtagande 2016-02-28

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….
Niklas Arvidsson

Utdragsbestyrkande

1(8)



2016-02-01 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §1 Dnr: KN.2015.38

Öppettider

Ärendebeskrivning
2016 utökas personalen på Kulturplatån med en tjänst. Det ger möjligheter att
öka öppettiderna. Under 2015 har öppettiderna på Kulturplatån varit följande:
måndag, tisdag, torsdag och fredag från 12.00 till 16.00 och på onsdagar mellan
12.00 och 20.00.

Kulturförvaltningens föreslår följande öppettider för 2016: måndag till torsdag
från 12.00 till 20.00, på fredagar från 12.00 till 18.00.

Beslutsunderlag
Kulturkontorets tjänsteskrivelse angående öppettider för Kulturplatån, daterad
den 11 januari 2016
Protokoll 2016-01-18 - Knau §1

Kulturnämnden beslutar

att besluta om förändrade öppettider för Kulturplatån under 2016 enligt
följande förslag; måndag till torsdag från klockan 12.00 till 20.00, på
fredagar från klockan 12.00 till 18.00.

Expedieras till:
Kulturplatån
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §2 Dnr: KN.2016.1 009

Hembygdsförbundet 100 år

Ärendebeskrivning

Hembygdsrörelsen firar 100 år under 2016. Detta gör man under beteckningen

”Hembygdens år. Den 10 december gick ett pressmeddelande ut från

Hembygdsförbundet: ”Lokalsamhället i fokus när hembygdsrörelsen firar 100”

Sveriges Hembygdsförbund utropar 2016 till Hembygdens år. I samband med

att organisationen firar sitt hundraårsjubileum planeras en rad aktiviteter i hela

landet. En viktig målsättning är att locka nya medlemmar och främja bildande av

nya hembygdsföreningar".

För att få en bild av den lokala planeringen för jubileumsåret 2016 och vilken

hjälp kommunen kan bistå med, föreslår kulturförvaltningen att en förfrågan

går ut till hembygdskretsen i Gislaveds kommun. I samband med förfrågan kan

även kulturförvaltningen informera om det landskapstema som planeras under

parollen "Var finns pulsen". Detta tema kan kopplas till de verksamheter som

bedrivs i hembygdsföreningarnas regi.

Beslutsunderlag
Kulturkontorets tjänsteskrivelse angående Hembygsförbundet 100 år, daterad
den 11 januari 2016
Protokoll 2016-01-18 - Knau §2

Kulturnämnden beslutar

att bjuda in hembygdskretsen i Gislaveds kommun till möte med
kulturnämnden den 17 mars 2016.

Expedieras till:
Hembygdskretsen i Gislaveds kommun
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §3 Dnr: KN.2015.7 800

Information om kulturnämndens verksamheter

Ärendebeskrivning
Med ”kultur” menas människans påverkan på naturmiljön. I landskapet omkring
oss finns spåren av oss själva och av människor som har levt och verkat före
oss. Kulturarvet i Gislaveds kommun bygger till stor del på industri och vatten.

Kulturarvet och kulturmiljön skyddas av ett flertal olika lagar och föreskrifter.
Dessa omfattar såväl enskilda lämningar i skog och mark som byggnader och
hela bebyggelsemiljöer med omgivande landskap.
Kulturmiljövärden är ett av de allmänna intressen som en kommunal
översiktsplan har att ta hänsyn till. Kommunen är en av de viktigaste aktörerna
för att nå en hållbar utveckling avseende kulturmiljöns värden och har stor
möjlighet att utifrån aktuella underlag styra hur kulturmiljön ska utvecklas som
en resurs.

Februarisammanträde:
- Översiktligt genomgång av lagstiftning kring kulturmiljöfrågor, ca 30 minuter
Aprilsammanträde:
- Heldagstur (8.30 – ca 15.00) med exempel på kulturmiljöer och
landskapstyper med olika skydd och utvecklingsmöjligheter.
Septembersammanträde:
- Återkoppling kring frågor från vårens genomgångar, ca 30 minuter

”VAR FINNS PULSEN”
Projektet har ett tydligt fokus på landskapets olika uttryck. Under året
(framförallt för hösten) planerar vi exkursioner och vandringar som knyter an
till frågorna ovan.

Beslutsunderlag
Kulturkontorets tjänsteskrivelse angående information om kulturnämndens
verksamheter, daterad den 7 januari 2016
Protokoll 2016-01-18 - Knau §3

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §4 Dnr: KN.2015.46 042

Budget 2017

Ärendebeskrivning
Den 19 november 2015 beslutade kommunfullmäktige om utblick 2017-2020.
Varje nämnd ska nu ta fram idéer/förslag per prioriterat programområde samt
konkretiserade mål som kommer att vara ett av underlagen till arbetet under
kommunstyrelsens planeringskonferens 25 januari och 3 februari.

Förvaltningschefen har fått i uppdrag att analysera de ekonomiska och
verksamhetsmässiga effekterna samt vilka nämndmål som eventuellt kan bli
gällande utifrån de konkretiserade mål som preliminärt utarbetats under
kommunstyrelseseminariet.

Nämnden bör därför initiera ett resonemang om hur de ekonomiska och
verksamhetsmässiga effekterna som kan bli gällande av förändrade ramar ska
hanteras genom konkretiserade mål.

Beslutsunderlag
Protokoll 2016-01-18 - Knau §4

Kulturnämnden beslutar

att uppdra till kulturförvaltningen att fortsätta förberedelserna enligt utblick
2017-2020.

Expedieras till:
Kulturförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §5 Dnr: KN.2015.25

Handlingsplan för konstinköp

Ärendebeskrivning
För varje års konstinköp ska det upprättas en handlingsplan, som är underlag
till konstutskottets och konstsekreterarens delegationer.
Handlingsplanen pekar ut vilka fastighetsobjekt och/eller allmänna platser som
under året ska få en konstnärlig utsmyckning. Alternativt att arbetet med
utsmyckningen påbörjas under året och avslutas nästkommande år.

Beslutsunderlag
Handlingsplan konstinköp 2016
Kulturkontorets tjänsteskrivelse angående handlingsplan konstinköp, daterad
14 januari 2016
Protokoll 2016-01-18 - Knau §5

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till handlingsplan för konstinköp år 2016.

Expedieras till:
Kulturförvaltningen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §6 Dnr: KN.2015.12 042

Begäran om omföring av investeringsmedel

Ärendebeskrivning
Investeringarna under 2015 uppgår preliminärt till 1 105 tkr och är fördelade
mellan biblioteken 194 tkr, Kulturplatån 192 tkr, konstinköp 659 tkr och övrigt
69 tkr. Investeringsbudgeten pekar mot ett överskott på 561 tkr. Av dessa
medel behöver 388 tkr ombudgeteras till 2016 för att avsluta pågående
investeringsprojekt, konstinköp 270 tkr och 118 tkr till inventarier till Gislaveds
bibliotek.

Beslutsunderlag
Kultur begäran av ombudgetering av investeringar från 2015 till 2016
Kulturkontorets tjänsteskrivelse angående omföring av investeringsmedel,
daterad den 14 januari 2016
Kultur Ombudgetering investering kommentarer 2015 till 2016
Protokoll 2016-01-18 - Knau § 6

Kulturnämnden beslutar

att äska ombudgetering av totalt 388 tkr till 2016 för att avsluta pågående
investeringsprojekt, omfattande konstinköp 270 tkr och 118 tkr till
inventarier till Gislaveds bibliotek.

Expedieras till:
Stefan Tengberg, ekonomichef
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §7 Dnr: KN.2016.3 009

Meddelanden

Ärendebeskrivning

Anderstorps hembygdsförening
Anderstorps hembygdsförening har sedan en tid tillbaka varit vilande. Det finns
en överhängande risk att föreningen kommer läggas ned. Föreningen planerar
nu att gå ut med information för att få till en nystartat. Skulle inte
informationen rendera i något intresse kommer föreningen att avvecklas.
Hembygdsföreningen förvaltar idag ett industrimuseum och en hembygdsstuga.

Kultur på recept
"Kultur på recept" kommer genomföras under 2016 också. Under hösten har i
projektet "Kultur på recept" genomförts i samband med Gnosjö kommun. Det
är ett projekt där till exempel en person med utmattningssymptom föreskrivs
att delta i kulturella aktiviteter. Det är regionen som samordnar projektet och
vårdcentralen som ordinerar. Deltagarna deltar i kulturella aktiviteter två
gånger per vecka i tio veckor. Tidig uppföljning visar på positiva effekter.

Kulturting
Regionen bjuder in till kulturting den 10 mars i Jönköping. En delegation från
kulturförvaltningen åker. Nämndens ledamöter uppmanas att delta. Anmälan
sker till nämndsekreteraren.

Information för riksdagsledamöter
Maria Alexiusson var onsdagen den 27 januari på besök i riksdagen med
Jönköpings läns bildningsförbund. Maria var inbjuden av bildningsförbundet att
inför regionens riksdagsledamöter, berätta om Gislaveds läsverksamhet.

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.
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