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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-04-08 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, kl. 13.00 - 16.00 

Urban Nilsson (C), ordförande 
Bengt Albrecht, tjänstgörande ersättare för Jan-Erick Hursti (C) 
Markus Lewintus (M) 
Björn Olsson (L) 
Ylva Samuelsson (S) 
Kjell Davidsson (S) 
Hannu Ruokola (SD) 

Laila Andersson (S), icke tjänstgörande ersättare 
Maria Alexiusson, bibliotekschef, § I 
Nils Svensk, konstintendent, § I 
Eva Olsson, konstsekreterare, § I 
I mola Mokos, enhetschef allmänkultur, § I 
Magnus Jonsson, kulturchef 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 

Ylva Samuelsson (S) 

Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 12 april 2019 

Paragrafer 10- 14 

Sebastian Stenman 

Urban Nilsson (C) 

Ylva Samuelsson (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

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

Kulturnämnden 

Paragrafer 10- 142019-04-08 
Datum för 

2019-04-12 anslags nedtagande 2019-05-06 

Ku Itu rförvaltningen 

Anna Sam 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-08 I (I) 

Kn §10 Dnr: KN.2019.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Utbildning om kulturförvaltningens verksamheter 
Konstintendenten informerar om konsthallens verksamhet och kommande 
projekt. 

Konstsekreteraren informerar om sitt uppdrag med kultur som ett verktyg för 
en god hälsa för äldre och långtidssjukskrivna. 

Bibliotekschefen informerar om utställningar på biblioteket, "skaparbibblan" 
samt lovaktiviteter. 

Enhetschefen för allmänkultur informerar om flertalet olika projekt som 
innehåller konst i någon form. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-08 I (I) 

Kn §11 Dnr: KN.2019.7 2.4 

Uppföljning I 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning I och överlämna den till 
kommunfu I I mäktige. 

Ärendebeskrivning 
Under året genomförs tre uppföljningar utöver sedvanligt bokslut. Den första 
uppföljningen sker per den 31 mars och hanterar ekonomisk helårsprognos och 
uppföljning av kulturnämndens antagna kvalitetsfaktorer för nämndens 
grunduppdrag. Den sammanfattande bedömning är att verksamheten är 
genomförd som planerat och att grunduppdraget är genomfört med ett gott 
resultat. 

Prognosen för det ekonomiska resultatet är för både drift och investeringar 
balanserat på helåret. lnvesteringsbudgeten är dock något osäker eftersom 75 
% av investeringarna är avsatta till inventarier till tillbyggnaden av Glashuset. 
Osäkerhetsfaktorerna består av att upphandlingen blir klar först senare under 
året, samt att verksamheten får tillgång till lokalerna tidigast den 20 december. 
Det medför en risk att en del av kostnaden kommer att belasta 2020. Därmed 
skulle ett visst överskott kunna uppstå 2019 i investeringsbudgeten. 

Beslutsunderlag 
Uppföljning I 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 3, daterad den 27 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-04-08 

Sida 
I (I) 

Kn §12 Dnr: KN.2019.5 4.2.2 

Remiss - Detaljplan för Öreryd 4:7, Öreryds skola 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att inte ha några synpunkter att lämna till 
samrådsremissen av detaljplan för Öreryd 4:7, Öreryds skola. 

Ärendebeskrivning 
Området är beläget i södra delen av Öreryd som ligger i norra delen av 
kommunen. Området gränsar till Örerydsvägen i väster och i norr till 
bostadsfastigheter och övrigt till jordbruks- och naturområde. Områdets area 
är cirka 20 000 m2. Marken ägs till största del av Gislaveds kommun. Inom 
området finns idag en skolbyggnad som är uppförd på 1930-talet. 

Planens syfte är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan 
som är planlagd för allmänt ändamål. Intentionen är att den kommunala marken 
som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för 
skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m. Jordbruksmarken som ingår i 
området planläggs för naturmark. 

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar eller kulturminnen. Det 
finns skyldighet enligt 2 kap IO§ i kulturmiljölagen att omedelbart anmäla till 
Länsstyrelsen om sedan tidigare okänd fornlämning eller fornfynd ändå skulle 
påträffas under arbete inom området. 

Inom området dominerar den pampiga gula tvåvånings skolbyggnaden som är 
uppförd 1938. Skolans historiska och kulturhistoriska karaktärsdrag får inte 
förvanskas (8 kap 13 § i plan- och bygglagen). Byggnaden får inte rivas. 
Byggnadens gula träfasad och röda tegeltak ska bevaras. Befintlig fönstersättning 
bör behållas. Ev. tillbyggnader eller nya byggnader skall utformas utifrån samma 
karaktär som befintlig skolbyggnad, med gul träfasad och sadeltak med rött 
tegel. För att bevara skolans pampiga uttryck får inte nya byggnader uppföras 
framför skolbyggnaden, mellan byggnaden och Örerydsvägen. 

Beslutsunderlag 
Samrådsremiss, detaljplan för Öreryd 4:7, Öreryds skola 
Plankarta för Öreryd 4:7, Öreryds skola 
Planbeskrivning för Öreryd 4:7, Öreryds skola 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott§ 4, daterad den 27 mars 2019 

Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-08 I (I) 

Kn §13 Dnr: KN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar och studieorganisationer upp till ett belopp av 
20 000 kr. 
Beslut om att bevilja 1240 Bosebo Framtid av IOGT-NTO ett bidrag på 3 000 
kr för valborgsmässofirande. Delegat: Kulturchefen. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-04-08 I (I) 

Kn §14 Dnr: KN.2019.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen 

Ks beslut § 54 Namnsättning Nordin sportcenter, Smålandsstenar 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


