
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2017-05-15  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 15 maj 2017 kl 13.00 - 13.40 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Marcus Holmbom (S) 

Therese Sjöström (S) 

Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Björn Björkman (M) 

Valendona Dobra (S) 

Björn Olsson (L) 

Markus Lewintus (M) 

Hannu Ruokola (SD) 

Jan-Erick Hursti (C) 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 

Maria Alexiusson, bibliotekschef 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren, ej tjänstgörande ersättare 

 

 

 

 Utses att justera Jan-Erick Hursti 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kulturkontoret, fredagen den 19 maj 2017 

 

 Under- 
 skrifter 

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

Paragrafer       10 - 12  

Niklas Arvidsson 

 

  

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

Ylva Samuelsson 

 

 

  

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

Jan-Erick Hursti 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2017-05-15   Paragrafer 10 - 12  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2017-05-19 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2017-06-09 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kulturkontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-05-15     2(4) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §10 Dnr: KN.2017.8  805 

 

Konstfabriken, ansökan om bidrag (konstutställning) 

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Konstfabriken inkom den 23 mars med en ansökan om bidrag. 

Konstfabriken ska i början av oktober arrangera en konstutställning i gamla 

gummifabriken med föreningens utställare och med gästutställare. Föreningen 

ansöker om ett bidrag på totalt 32 tkr. 

 

Till de större utgiftsposterna för anordnandet av arrangemanget räknar 

föreningen annonsering, belysning och affischering. Konstfabriken räknar även 

med utgifter för lokalhyra, trycksaker, hyra av städmaskin och en vakt. 

 

Föreningen inkom under 2016 med en ansökan om bidrag för anordnandet av 

ett liknande arrangemang. Kulturnämnden beviljade då föreningen ett bidrag 

med 15 tkr (Kn § 40 2016). 

 

Arbetsutskottet föreslår att föreningen beviljas ett bidrag med 18 tkr. 

Bidragshöjningen på 3 tkr jämfört med tidigare år, är tänkt att bekosta hyran av 

en städmaskin. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2017-04-24 - Knau §8 Konstfabriken, ansökan om bidrag 

(konstutställning) 

Konstfabriken, ansökan om bidrag (konstutställning) 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att bevilja föreningen Konstfabriken ett bidrag med 18 tkr för anordnandet 

av konstutställning. 

 

 

Expedieras till: 

Föreningen Konstfabriken 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §11 Dnr: KN.2017.12  214 

 

Remiss, Detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten Åtterås 

2:26 i Smålandsstenar 

 

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljönämnden har lämnat möjlighet för Kulturnämnden att lämna 

synpunkter förslag till detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten 

Åtterås 2:26. 

Samrådshandlingarna har upprättats enligt normalt planförfarande. 

 

Planens syfte är att ändra det allmänna ändamålet till skola och idrottsändamål 

samt att möjliggöra byggnation av en ny sporthall, nya ändamålsenliga ytor för 

angöring, parkering och gång- och cykelvägstråk. 

I den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar (FÖP), antagen 1998, 

beskrivs ett flertal möjligheter att förtäta bebyggelsen i centrala 

Smålandsstenar. Vidare beskrivs vikten av utemiljön kring och i direkt 

anslutning till skolorna vilket ska öka attraktiviteten och bidra till en 

stimulerande skola. Trafiksäkerheten i korsningspunkterna till skolorna ska öka. 

 

Kommunen lade i januari 2016 la ner simhallen och diskussion om ny idrottshall 

kom igång. Den framtida sporthallen ska serva skolor och allmänhet. Entréer till 

skolområdet ska förtydligas och trafikfrågor lösas genom ny parkering och ny 

infart till hela området. Områdets ska skapa en ny huvudfasad som tydliggör 

skolområdet och dess entréer. 

Inom området gäller detaljplanerna SM 39, antagen 1975 och SM 15, antagen 

1966. 

 

Bygg- och miljönämnden har lämnat möjlighet för Kulturnämnden att lämna 

synpunkter förslag till detaljplan för Nordinområdet etapp 2, fastigheten 

Åtterås 2:26.  

Ur kulturförvaltningens synvinkel tycks föreliggande planförslag ta upp relevanta 

frågor såsom hänsyn till kulturmiljöns olika aspekter. Tillgänglighet och trygghet 

bedöms vara tillgodosett och transportsträckor genom GC-vägar skapas för att 

kunna nå andra mötesplatser inom samhället. 

 
Beslutsunderlag 

Åtterås 2:26 Fastighetsförteckning 

Remiss Åtterås 2:26 

Plankarta samråd Åtterås 2:26, daterad mars 2017 

Planbeskrivning samråd Åtterås 2:26, daterad april 2017 

Karta Åtterås 2:26 

KN_tjänsteskrivelse_PLAN2017.66_ÅTTERÅS 2_26, daterad den 9 maj 2017 

KN 2017 samrådsyttrande Nordinområdet etapp 2, daterad den 9 maj 2017 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta samrådsyttrandet över förslag till detaljplan för Nordinområdet 

etapp 2, fastigheten Åtterås 2:26 i Smålandsstenar, daterat den 9 maj 

2017. 

 

Expedieras till: 

Bygg- och miljönämnden
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §12 Dnr: KN.2017.1  009 

 

Meddelanden 

 

Ärendebeskrivning 

Studieresa för personalen 

Den 14-15 juni åker all kulturförvaltningens personal på studieresa. 

 

Kommunkulturdagarna 

Kulturchefen informerar att han har blivit inbjuden att prata om dialog som 

metod för kulturdriven utveckling på kommunkulturdagarna. 

 

Workshop måldiskussion 

Efter sammanträdet genomförde kulturnämnden en workshop för att diskutera 

fram nämndsmål till arbetet med budget 2018. 

 

Kulturförvaltningen 

 Protokoll från lokalt kulturting i Gislaved. 

 

Region Jönköpings län 

 Inbjudan kulturpolitisk mötesplats 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll från lokalt kulturting i Gislaved 

Möte Inbjudan kulturpolitisk mötesplats 2017 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

 


