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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §61   Dnr:  KN.2011.52   805 
  
 Ansökan bidrag CrossCon 2011   
  
Kn §61  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

Föreningen CrossCon i Gislaved ansöker om 7 000 kr i bidrag till kostnader för 
årets konvent, CrossCon 8. Arrangemanget kommer att pågå under perioden 
2011-12-27 till 2011-12-31 och äga rum i Centrumkyrkans lokaler i Gislaved. 
Konventet vänder sig till ungdomar, främst i Gislaveds kommun men det 
förväntas komma besökare från hela Sverige. Föreningen är politiskt och 
religiöst obunden.   
 
Idén med konventet är att ge ungdomar något att syssla med under julhelgen 
och visa olika sociala aktiviteter man kan syssla med. Konventet kommer bl. a 
att innehålla föreläsningar, rollspel, brädspel, livsåskådningsfrågor och olika 
typer av hantverk. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om kulturbidrag, Föreningen CrossCon i Gislaved  
Kulturnämndens arbetsutskott §38 2011-11-07 

 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja föreningen CrossCon ett bidrag på 7 000 kr till årets arrangemang  

CrossCon 8. 
 
 
 
Expedieras till: 
Föreningen Cross Con 
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Kn §62   Dnr:  KN.2011.53     
  
 Samrådsremiss detaljplan kv Krokodilen, Gislaved   
  
Kn §62  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att skapa förutsättningar för bostäder och centrumfunktioner i 
ett centralt område av Gislaved. Området är i den fördjupade översiktsplanen 
för Gislaved utpekat för handels- och bostadsändamål och i och med flytten av 
riksväg 27 har Järnvägsgatan en möjlighet att fungera som en bostads- och 
handelsgata, vilket detaljplanen ska befästa.  

 
 Planen ska även möjliggöra ett gång- och cykelstråk genom området för att öka 
tillgängligheten för allmänheten att förflytta sig genom centrum 

  
Detaljplanen innebär också att fastigheten Krokodilen 22 (Calles färg) kommer 
att rivas. Huset har en handelsfasad mot Ängsgatan med bibehållen karaktär 
från tidigt 1900-tal. Byggnaden är den sista som talar om Ängsgatans historiska 
handelsstråk. 
Byggnaden är inte utpekad som bevarandevärd i den bebyggelseinventering 
som gjorts över Gislaveds samhälle. Byggnaden nämns inte heller som 
bevarandevärd i den kommunövergripande översiktsplanen (2006) eller den 
fördjupade översiktsplanen för Gislaved (2011). 

 
Beslutsunderlag 
Detaljplan för Krokodilen 17,18,22 m fl. fastigheter, Gislaved 

 Kulturnämndens arbetsutskott §42 2011-11-07 
Förslag till yttrande över Detaljplan för Krokodilen 17,18,22 m fl. fastigheter, 
Gislaved, kulturförvaltningen 

 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar anta förslaget till yttrande över 
detaljplanen för Krokodilen 17,18,22 m fl. fastigheter, Gislaved, 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet över detaljplan för Krokodilen 17,18,22 m fl. fastigheter, 

Gislaved,  (se akten) 
 
 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Kn §63   Dnr:  KN.2010.36     
  
 Remiss fördjupning av översiktsplan för Isabergsområdet   
  
Kn §63  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

Gislaveds och Gnosjö kommuner har arbetat med att ta fram förutsättningar för 
utveckling inom Isabergsområdet. Förslaget till fördjupning av översiktsplanen 
skickas nu ut på samråd under tiden 3 oktober – 19 december 2011. 

 
Beslutsunderlag 
Samrådsupplaga av Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i 
Gislaveds och Gnosjö kommuner. 

 Kulturnämndens arbetsutskott §41 2011-11-07 
 

Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets  förslag. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom förslaget till Fördjupning av översiktsplanen för 

Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner. 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret 
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Kn §64   Dnr:  KN.2011.51     
  
 Kulturpris 2011   
  
Kn §64  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

Det har inkommit en nominering till kulturpriset 2011. Följande är nominerad: 
Tomas Themar. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till kulturpris, förslagsställare Ulla och Bo Svensson 2011-10-12 

 Kulturnämndens arbetsutskott §40 2011-11-07 
 

Kulturnämnden diskuterar inkommen nominering. 
 

 
Kulturnämnden beslutar 
 
att att 2011 års kulturpris ska tilldelas Tomas Themar 
 
Motivering: 
Gislavedsboken är en mycket god källa till kunskap om bygdens historia och är 
till stor glädje för många av kommuns invånare. Speciellt nyinflyttade, som 
saknar en lokal anknytning, kan genom Gislavedsboken få en orientering om 
den nya hemmabygdens historia.  

 
Tomas Themar tilldelas 2011 års kulturpris för sitt arbete som drivande kraft för 
det redaktionella och praktiska arbetet med Gislavedsboken, samt för att han 
under lång tid  har bidragit med många intressanta och väl underbyggda artiklar 
i boken. 
 

 
 
 
Expedieras till: 
Tomas Themar 
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Kn §65   Dnr:  KN.2011.48   805 
  
 Kulturstipendium 2011   
  
Kn §65  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

Till 2011 års kulturstipendium har det inkommit fyra ansökningar. 
 

Beslutsunderlag 
Sammanställning av inkomna ansökningar om kulturstipendium, 
kulturförvaltningen. 
Kulturnämndens arbetsutskott §39 2011-11-07 
 
Kulturnämnden diskuterar inkomna stipendieansökningar. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att 2011 dela ut två kulturstipendier om vardera 10 000 kronor. 
 
 att   tilldela Hedda Arlid ett kulturstipendium på 10 000 kronor  
 

Motivering:  
Stipendiet delas ut som ett stöd till materialkostnader i samband med studier vid 
Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs Universitet.  
Stipendiet ska bidra till att Hedda kan koncentrera sig på sina kreativa 
verksamheter och minska behovet av extra jobb för att finansiera kostnader som 
uppstår i samband med studierna. 

 
 att  tilldela Nina Noreskär ett kulturstipendium på 10 000 kr 

 
 Motivering:  

Stipendiet delas ut som ett stöd till materialkostnader i samband med studier vid 
Institutionen för konst på Konstfack i Stockholm. Stipendiet ska bidra  till att 
underlätta för Nina att experimentera, förverkliga sina skisser och utnyttja allt  
det som skolan har att erbjuda. 
 
 
 
Expedieras till: 
Hedda Arlid 
Nina Noreskär 
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Kn §66   Dnr:  KN.2011.54     
  
 Sammanträdesdagar 2012 
   
  
Kn §66  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

Sammanträdesdagar för kulturnämndens och arbetsutskottets sammanträden 
under 2012. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till sammanträdesdagar 2012, kulturförvaltningen 
 

Förslag 
Ordförande föreslår att anta förslaget till sammanträdesdagar för 2012 med 
ändringen att arbetsutskottets sammanträde den 30/4  flyttas till 2/5. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till sammanträdesdagar för 2012  med ändringen att  

arbetsutskottets sammanträde den 30/4 flyttas till den 2/5. 
 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §67   Dnr:  KN.2011.12   860 
  
 Delegationsbeslut   
  
Kn §67  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

6  Konstverksamhet  
Konstgruppens protokoll 2011-11-14 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av gjorda delegationsbeslut. 
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Kn §68   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  

Kn §68  2011-11-21  Ärendebeskrivning 
Rapport av evenemang, Föreningen D.O.M.M  Dnr 2011.42 2011-11-04 
 
Kommunfullmäktige 2011-10 27 
Dnr: KS.2011.91 Bokslut 2011 inklusive helårsprognos och delårsbokslut per 
den  1 augusti 2011. 
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Kn §69   Dnr:  KN.2011.56     
  
 Utseende av personuppgiftsombud  -PUL   
  
Kn §69  2011-11-21  Ärendebeskrivning 

Riksdagen beslutade om en ny personuppgiftslag som trädde i kraft den 24 
oktober 1998. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser om när behandling av 
personuppgifter är tillåten. Varje nämnd är ansvarig för sin behandling av 
personuppgifter och skall utse personuppgiftsombud. Samma person kan utses 
för hela kommunen. 

 
Beslutsunderlag 

 Kommunstyrelsens beslut den 28 november 2000, § 264 
 Kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2006, § 131 
 Kulturnämndens beslut den 19 februari 2001, § 6 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att  upphäva sitt beslut den 19 februari 2001, § 6 samt 
 

att utse Ulla Sjöblom till personuppgiftsombud för kulturnämnden 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

 
 


