
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2017-11-20  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 20 november 2017, kl 14.00 - 15.00 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Björn Björkman (M) 

Marcus Holmbom (S) 

Therese Müller (S) 

Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Markus Lewintus (M) 

Valendona Dobra (S) 

Jan-Erick Hursti (C) 

Björn Olsson (L) 

Hannu Ruokola (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), ej tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 Utses att justera Björn Olsson 

 Justeringens 

 plats och tid 
Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 21 november 2017 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       33 - 35  

Niklas Arvidsson 

 

  
Ordförande …………………………………………………………………… 

 

Ylva Samuelsson 

 

 

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

Björn Olsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2017-11-20   Paragrafer 33 - 35  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2017-11-22 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2017-12-16 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kulturkontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §33    Dnr: KN.2017.28   214  

 

Remiss - Detaljplan för området Gisle, kvarteret Boken och del av 

fastigheten Gislaved 1:27 m.fl.  

 

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningens planenhet har lämnat följande plan för samråd: 

Detaljplan för GISLE, kvarteret Boken och del av fastigheten Gislaved 1:27 m fl. 

i Gislaved 

 

Samrådshandlingarna har upprättats enligt normalt planförfarande 

(SFS2010:900). Synpunkter till Bygg- och miljöförvaltningen 27 november 2017. 

 

Området är beläget cirka 1 km söder om Gislaveds centrum och sträcker sig 

mellan SödraStorgatan i väst till Radhusvägen i öst, och från Gröna vägen i norr 

till Danska vägen i söder. Inom området finns flera utbildnings-, kultur- och 

fritidsaktiviteter. Områdets area är cirka 30 ha och marken ägs av Gislaveds 

kommun. Planprogrammet som antogs av kommunfullmäktige 2007-12-13 ska 

ligga till grund för arbetet. Intentionerna i den fördjupade översiktsplanen (FÖP 

2011) är att hela området Gisle ska betraktas som en helhet. Området ska 

användas för boende, utbildning, kultur, friluftsområde och idrott. Glashuset 

ska utvecklas till ett kulturellt centrum och parkområdet ska bli attraktivare 

och mer lättillgängligt. Biltrafiken ska underordnas gång- och cykeltrafiken. 

Parkeringar och biltrafik inom området ska förändras och förbättras. 

 

Beslutsunderlag 

Planbeskrivning området Gisle kvarteret Boken och del av fastigheten Gislaved 

Plankarta området Gisle kvarteret Boken och del av fastigheten Gislaved 1_27 

Remissfoljebrev Detaljplan för området Gisle i Gislaved, Kvarteret 

BokenSamradsbrev, Detaljplan för området Gisle i Gislaved, Kvarteret Boken 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2017 

Förslag till remissyttrande för området Gisle, daterad den 14 november 2017 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta förslag till remissyttrande för området Gisle, daterad den 14 

november 2017 som sitt eget remissyttrande, samt 

 

att översända yttrandet till bygg- och miljönämnden. 

 

  

Expedieras till: 

Bygg- och miljönämnden 
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Kn §34    Dnr: KN.2017.29   805  

 

Musikhjälpen Gislaved, ansökan om bidrag (Barn är inte till salu)  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Musikhjälpen i Gislaved har inkommit med en ansökan om bidrag 

till 2017 års Musikhjälpen i Gislaved på temat ”Barn är inte till salu. 

Arrangemanget äger rum i centrala Gislaved under perioden 2 – 7 december, 

24 timmar/dygn. Musikhjälpen i Gislaved beskrivs som en show med 

underhållning, men framför allt en plattform för att lära, se och höras. 

Evenemanget jobbar med mångfald och ger människor oavsett ålder, kön och 

ursprung en röst. 

 

Musikhjälpen i Gislaved ansöker om ett bidrag på 65 500 kronor. Den största 

kostnaden är för Tv/radioproduktionen. Andra finansiärer är 

Sparbanksstiftelsen Alfa som går in med 20 000 kronor. 

 

Beslutsunderlag 

Musikhjälpen Gislaved, ansökan om bidrag (barn är inte till salu) 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 14 november 2017 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att bevilja föreningen Musikhjälpen i Gislaved ett bidrag på 30 000 kronor, 

samt 

 

att bidraget betalas ut efter inkommen slutredovisning, senast sex veckor 

efter arrangemangets genomförande 

  

 

Expedieras till: 

Musikhjälpen i Gislaved 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-11-20     4(4) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §35    Dnr: KN.2017.1   009  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

Invigning av Smålandsstenars bibliotek 

Kulturchefen informerar från invigningen av Smålandsstenars bibliotek.  

 

Finnvedin Katrillis 40-års jubileum 

Kulturchefen och Ylva Samuelsson berättar om att de har medverkat vid 

föreningen Finnvedin Katrillis 40-års jubileum. Kulturnämnden har fått ett tack-

kort av föreningen. 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 

 


