
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-01-27

Plats och tid Fegens sammanträdesrum,. Södergatan 2 kl 14.00 - 15.00

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

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef

Utses att justera Laila Andersson
Justeringens
plats och tid

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

Paragrafer 1 - 4

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Solveig Davidsson

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

Laila Andersson

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

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-01-27 Paragrafer 1 - 4

Datum för
anslags uppsättande 2014-01-31

Datum för
anslags nedtagande 2014-02-20

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN

Kulturnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2014-01-27 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §1 Dnr: KN.2014.1

Utvecklingsstrategi för barn och ungdomskulturen i Jönköpings län

Ärendebeskrivning
Under 2013 till våren 2014 ska utvecklingsstrategin för barn- och
ungdomskulturen i Jönköpings län införlivas med den regionala kulturplanen till
kommande planperiod 2015-2017.

Länets kommuner, kulturinstitutioner, civilsamhället med flera ska beredas
möjlighet att lämna synpunkter på strategin. Det är viktigt att påpeka att denna
remiss gäller strukturen för strategin. Dock bereds det redan nu möjlighet att
komma med synpunkter inför den kommande skrivningen som beräknas ske
under början av 2014. Utvecklingsstrategin för barn- och ungdomskulturen i
Jönköpings län kommer att remitteras i sin helhet under andra kvartalet 2014.

Eventuella synpunkter på utskickad remiss ska vara Landstinget i Jönköpings län
tillhanda senast den 31 januari 2014.

Beslutsunderlag
Remiss ”Utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län,
Landstinget i Jönköpings län 2013-12-02

Kulturnämnden beslutar

att lämna följande remissvar:

Kulturnämnden i Gislaveds kommun anser att den föreslagna strukturen och de
identifierade fokusområdena är en bra utgångspunkt för det fortsatta arbetet med
att ta fram en strategi för barn- och ungdomskulturen för Jönköpings län. Även
om det går att tolka in i vissa av de föreslagna fokusområdena, bör det i strategin
tydligt framgå att utgångspunkten för barn- och ungdomskulturen är kulturens
eget värde, med egna mål för att utveckla det kreativa och konstnärliga. Det gäller
så väl i det egna skapandet som för möjligheten att uppleva kultur i olika former.
Detta är inte minst viktigt om kulturens instrumentella värden tas upp som ett
eget fokusområde. Det är vår bestämda uppfattning att det är kulturens
självständiga och obundna kraft som gör de instrumentella effekterna möjliga.

Kulturnämnden ser fram emot att få yttra sig över det kommande förslaget till
utvecklingsstrategi för barn- och ungdomskulturen i Jönköpings län.

Expedieras till:
Landstinget i Jönköpings län
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Kn §2 Dnr: KN.2014.3 866

Konstverk Burseryds torg

Ärendebeskrivning
Under sommaren 2012 vandaliserades ”Torgskulpturen” på Burseryds torg. De
tre cyklisterna har brutits av och stulits. En invånare från Burseryd anmälde den
gjorda åverkan till kulturförvaltningen.

För att kunna gå vidare med en restaurering av konstverket måste
upphovsmannen till konstverket konsulteras. Det visade sig vara svårt att hitta
och få kontakt med konstnären vilket innebar att processen drog ut på tiden. Med
hjälp av engagerade privatpersoner kom under hösten 2013 kommunen i kontakt
med en nära anhörig till upphovsmannen som förmedlade nödvändig kontakt. Det
innebar att planeringen av restaureringsarbetet kunde påbörjas.

Syftet med restaureringen är att återskapa cyklisterna så nära originalet som
möjligt. Med hjälp av fotografier av konstverket görs en modell som sedan gjuts i
aluminium. Cyklisterna målas sedan i en bronskulör. Kostnaden beräknas till
138 000 kronor. Gjutningen sker av samma firma som göt originalet.

Beslutsunderlag
Protokoll 2014-01-13 - Knau §2
Offert Ekbergs metallgjuteri

Kulturnämnden beslutar

att genomföra restaureringen av ”Torgskulpturen” på Burseryds Torg till en
kostnad av 138 000 kr

Expedieras till:
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Kn §3 Dnr: KN.2014.9 820

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
5.2 Bidragsärenden, tillfälliga bidrag
Finnvedin Katrilli har blivit beviljat 2 000 kr i bidrag för Kalevalafest 1/3 2014.
Delegat: Kulturchef

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut

Expedieras till:
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Kn §4 Dnr: KN.2014.8 870

Meddelande

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen Jönköpings län
Ansökan om tillstånd för partiell rivning av Ås kyrka, Gislaveds kommun i
Jönköpings län, Växjö stift. Beslut: Länsstyrelsen avslår ansökan.

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna
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