
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-09-22

Plats och tid Fegens sammanträdesum,, Södergatan 2, Gislaved kl 14.00-15.00
Beslutande

Björn Olsson (FP) ersätter Solveig Davidsson (M)
Ann Nilsson (C) ersätter Jösta Forslund (M)
Ulla Fredriksson (M)
Elisabeth Andersson (KD), ordförande
Laila Andersson (S)
Marcus Holmbom (S) ersätter Arne Lind (S)
Rune Johansson (S)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef

Utses att justera Laila Andersson
Justeringens
plats och tid

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

Paragrafer 41 - 47

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Elisabeth Andersson

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

Laila Andersson

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

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-09-22 Paragrafer 41 - 47

Datum för
anslags uppsättande 2014-09-26

Datum för
anslags nedtagande 2014-10-16

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande

1(9)



2014-09-22 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §41 Dnr: KN.2014.43

Gatukonst på allmänna cykelnätsverket

Ärendebeskrivning
Gång- och cykelvägsstråket mellan Gislaveds centrum och Gisleområdet ska på
ett tydligt sätt lyftas fram så att de två områdena binds ihop och gång- och
cykelstråket stärks. Beslut om detta finns i FÖP Gislaved.

Kommunstyrelseförvaltningen och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag
som innebär att de två områdena binds ihop med hjälp av gatukonst. På detta
vis går det att genom bildspråk visa att de två områdena hör ihop samtidigt
som gång- och cykelvägen synliggörs på ett tydligt och trevligt sätt.

Ur miljösynpunkt är syftet att ytterligare synliggöra GC-vägarna, lyfta fram
cykeln i samhället samtidigt som vi gör det lite roligare att cykla. Ur ett
kulturperspektiv vill vi nå ut till barn och ungdomar genom konst och visa på
att konsten och samhället tillhör även dem. Tanken är att göra flera mindre
målningar med temat hållbarhet, handel och kreativitet längst Södergatan –
Gröna Vägen och bygga upp en förvänta och nyfikenhet på vad som händer
längre fram.

Projektet är ett sammarbete mellan kommunstyrelsekontoret,
kulturförvaltningen och tekniska kontoret. Under höst och vinter 2014
kommer projektet planeras och skisser på målningarna tas fram. Under vår och
sommar 2015 genomförs det. Finansieringen sker inom befintliga budgetramar.

Upprinnelsen till projektet är den Europeiska trafikantveckan vecka 38 vilket är
en upplysningskampanj som årligen hålls mellan den 16–22 september.
Trafikantveckan ska motivera till hållbart resande genom att cykla, gå och
använda kollektivtrafik.

Den konstnär som är aktuell för projektet är Peter Gibson från Kanada, som
är anlitad för en sommarutställning 2015 på Gislaveds konsthall. Utöver
utställningen och beskrivet projekt är planen att det i ett par av kommunens
övriga tätorter ska utföras gatukonst.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2014-09-03, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-08 §25

Kulturnämnden beslutar

att ställa sig bakom förslaget att använda gatukonst på GC-vägarna för att
binda ihop Gislaveds centrum med Gisleområdet

Expedieras till:
Gislaveds konsthall
Kommunstyrelseförvaltningen
Tekniska kontoret
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §42 Dnr: KN.2014.44

Bidragsansökan Kulturnatt i Gislaved

Ärendebeskrivning
Föreningen Film och foto ansöker om bidrag till projektet ”Kulturnatt i
Gislaved” den 29 november 2014 i Konsertsalen, Gislaved. Det övergripande
målet är att återkommande kunna genomföra en kulturnatt som visar upp
kulturella uttryck, främst dans, från världens olika kontinenter, och på så sätt
öka kunskapen och förståelsen av de många nyanlända och invandrare som bor
i Sverige.

Föreningen anser att Gislaveds kommun har ett stort kulturliv, men att de
internationella inslagen borde vara fler och skapa möjligheter för människor
med olika kulturell bakgrund att träffas och lära känna varandras kulturer.
Målgrupper är nyanlända svenskar, icke-svensk talande, pensionärer, ungdomar,
arbetslösa, skolungdomar, företagare, politiker, föreningar, övriga invånare. Ett
annat mål är att ge inspiration till invånarna, oavsett etnisk och kulturell
bakgrund, att skapa något eget och att inte vara rädd för att driva egna projekt.

Den första Kulturnatten, som genomfördes i februari 2014, hade ett
sydamerikanskt tema. Publiken bestod av människor med olika nationaliteter,
exempelvis Sverige, Chile och Bosnien. Förhoppningen är att publiken vid
Kulturnatten med asiatiskt tema den 29 november ska blir lika mångfasetterad.

Föreninen har varit i kontakt med fem organisationer som har visat intresse för
att komma till Gislaved och delta i arrangemanget. De framför bl. a danser från
Thailand, Filipinerna och Japan. Vid arangemanget kommer publiken att bjudas
på asiatisk mat.

Inför den första Kulturnatten marknadsfördes arrangemanget med hjälp av en
facebooksida, affischer, annonser och artiklar i lokaltidningarna. Information
och biljettförsäljning genomfördes utanför två matbutiker i Gislaved. Inför
arrangemanget den 29 november vill föreningen lägga mer fokus på TV, som
ex. TV4 och ADinQ (reklam via tv-skärm i butiker), eftersom föreningens
verksamhet i stor utsträckning handlar om film.

Budgeten för projektet är 138 581 kr. Föreningen ansöker om ett kommunalt
bidrag på 100 000 kr, från Statens kulturråd söker man 20 581 kr och man
räknar med 18 000 kr i entréavgifter.

Föreingen har sedan arbetsutskottets möte den 8 september inkommit med
ett förtydligande av budgeten för filmproduktionen.

Genom Landstinget i Jönköpings län går det att ansöka om arrangörsstöd.
Bidraget riktar sig till och kan sökas av lokala arrangörer i Jönköpings län med
syftet att ge ekonomiskt stöd för att uppnå, ökat utbud av lokala
kultur-arrangemang med professionella utövare, förbättrad spridning av bred
och mångsidig kultur i länet, förbättrat utbud av kultur för barn och unga vuxna
på deras fritid, stöd för en positiv utveckling av de lokala arrangörerna. Högsta
bidragsbelopp är 7 500 kr.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan från föreningen Film och Foto, 2014-09-03
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-08 §26
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §42, forts.

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag på 50 000 kr till arrangemanget Kulturnatt i Gislaved
att en förutsättning för bidraget, utöver att det genomförs, är att det i

marknadsföreningen framgår att Gislaveds kommun stödjer
arrangemanget.

Expedieras till:
Föreningen Film & Foto
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §43 Dnr: KN.2014.42

Bidragsansökan Smålands Konstnärsförbund

Ärendebeskrivning
Smålands konstarkiv i Museum Vandalorum, Värnamo fyller 50 år. Genom åren
har Konstarkivet samlat in 1 500 konstverk av de Småländska konstnärerna.
Smålands Konstnärsförbund som är grundare till Smålands konsarkiv kommer
att fira med utställningen NU i Vandalorum. Vernissage är den 11 oktober och
Finisage den 15 januari 2015. Över 110 medlemmar ur Smålands
Konstnärsförbund visar vad som skapas i ateljéerna just nu. Utställningen NU
ska exponeras i hela Museum Vandalorum, både inne och ute.

Smålands Konstnärsförbund planerar att dokumentera medlemmarnas
utställningsframträdande och firandet. Det ska ske genom en bok som
presenterar Smålands Konstnärsförbund, dess medlemmar och deras skapande,
sådant det ter sig just nu.

För att finansiera boken söker föreningen bidrag från olika håll. Bland annat
har de vänt sig till Smålands kommuner. Smålands Konstnärsförbund ansöker
om ett bidrag på 5000 kr.

I Smålands Konstnärsförbund finns det medlemmar med anknytning till
Gislaveds kommun. Även i Smålands konstarkivs samlingar finns det verk av
konstnärer med anknytning till kommunen.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan Smålands Konstnärsförbund, 2014-07-10
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-08 §27

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Smålands Konstnärsförbund ett bidrag på 5 000 kr till boken som
presenterar Smålands Konstnärsförbund, dess medlemmar och deras
skapande

Expedieras till:
Smålands Konstnärsförbund
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §44 Dnr: KN.2014.27

Remiss projektet Ungdomstillväxt stöd och rådgivning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har, den 6 maj, öppnat för Kulturnämnden att lämna
yttrande kring remiss KS2014.79, motion att ge projektet Ungdomstillväxt stöd
och rådgivning om hur projektet kan realiseras.

I en motion från Curt Vang (K) vill motionären att kommunstyrelsen ger
någon i uppdrag att fungera som stöd och med rådgivning kring Internationella
KIF i Gislaveds projekt ”Ungdomstillväxt”. Syftet är att i en uppstatsfas stödja
de socialt engagerade frivilliga krafter som vill bidra till att skapa ett bättre
samhällsklimat.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen 2014-05-06 §158, Dnr: Ks.2014.79
Tjänsteutlåtande, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-09-08 §28

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till remissvar rörande motion projektet Ungdomstillväxt

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §45 Dnr: KN.2014.41

Remiss, strategi för integrationsarbete i Jönköpings län 2015-2020

Ärendebeskrivning
Under februari 2013 bildades ett integrationsråd i Jönköpings län. Rådet är en
arena för att lyfta integrationsfrågorna i länet och har som syfte att främja
samsyn samt öka samverkan och delaktigheten kring integrationsarbetet.
Deltagare i Integrationsrådet är för närvarande aktörer från offentlig och
idéburen sektor.

Under 2013 påbörjades arbetet med att ta fram en strategi för
integrationsarbetet. Strategin beskriver nuläge och utmaningar samt vilka mål
och inriktningar arbetet behöver ha de kommande åren.

Strategin togs fram i bred samverkan och Integrationsrådet har ställt sig bakom
innehållet. För att ytterligare stärka strategin önskas nu ytterligare
kommentarer och synpunkter, både från medlemmar i Integrationsrådet men
framförallt från aktörer som i dagsläget inte är knutna till rådet.

Strategin har skickats ut till kommunerna i Jönköpings län, Landstinget i
Jönköpings län, myndigheter verksamma i länet, Högskolan i Jönköping,
organisationer, trossamfund m.fl.

Kommunstyrelsen har öppna för kulturförvaltningen att yttra sig över strategi
för integrationsarbete i Jönköpings län. Svar ska vara inlämnat senast 18
september 2014.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen, KS.2014.127
Strategi för integrationsarbete i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-09 §29

Kulturnämnden beslutar

att lämna följande yttrande:

Kulturnämnden har inget att invända mot innehållet i strategi för
integrationsarbete i Jönköpings län. Nämnden gör den bedömningen att
förslaget till strategi för integration för Gislaveds kommun, och
kulturnämndens yttrande över densamma, ligger i linje med intentionerna i den
regionala strategin. Om kommunfullmäktige antar strategin för integration för
Gislaveds kommun kommer kommunens integrationsarbete stödja och bidra
till att målen i strategi för integrationsarbete i Jönköpings län 2015-2020 kan
nås.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §46 Dnr: KN.2014.22 042

Helårsprognos 2014

Ärendebeskrivning
Delårsrapport 2 redovisar en prognos för helåret som innebär ett överskott på
ca 247 000 kr i driftsbudgeten och 504 000 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 2014 än år 2013.

Beslutsunderlag
Delårsrapprot 2 2014, kulturförvaltningen

Kulturnämnden beslutar

att godkänna delårsbokslut 2 och överlämna det till kommunstyrelsen

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §47 Dnr: KN.2014.8 870

Meddelanden

Kommunfullmäktige §93 Dnr: KS.2014.80 00
Bredbandsstrategi för Gislaveds kommun

Kommunfullmäktige §94 Dnr: KS.2013.77 001
Översyn av nämndsorganisation inför mandatperioden 2015 – 2018
PM avseende översyn av nämndorganisation

Kulturmiljöbidrag till Lidernas kvarn
Bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, Länsstyrelsen Jönköpings län
Skrivelse från Valdshults hembygdsförening angående Lidernas kvarn
2014-09-08.
Kulturförvaltningens svar till Valdshults hembygdsförening, 2014-09-11

Kulturstrategi
Underlag dialogmöten hösten 2014, kulturförvaltningen 2014-09-19

Översvämning Smålandsstenar bibliotek
Bibliotekschefen informerar om effekterna av sommarens översvämning i
Smålandsstenars bibliotek

Kulturnämnden beslutar

att lägga inkomna meddelanden till handlingarna
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