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Kn §13 Dnr: KN.2014.14

Remiss - förslag till strategi för integration

Ärendebeskrivning
Under 2013 har på kommunfullmäktiges uppdrag ett förslag till strategi för
integration i Gislaveds kommun arbetas fram. En sammansatt styrgrupp har
lett arbetet. Kommunstyrelsen har beslutat att sända förslaget till
integrationsstrategi på remiss samt be om nämndernas engagemang för att ta
fram en handlingsplan.

Förslaget till strategi för integration är grundad på statistik, medborgardialoger
och kunskap från interna och externa aktör. Strategin ger förslag på en vision,
fyra övergripande mål och sex integrationsområden som ska ligga i fokus för
integrationsarbetet i Gislaveds kommun för perioden 2014-2018.

För att få en så samlad bild som möjligt av nuläget ska varje nämnd beskriva det
integrationsarbete som sker idag.

För att nå visionen ska en handlingsplan tas fram. Varje nämnd ges i samband
med remissen i uppdrag att ta fram förslag till insatser som ska ligga till grund
för en gemensam handlingsplan. Varje nämnd kommer vara ansvarig för sina
föreslagna insatser.

Remissen ska vara besvarad senast den 30 april 2014.

Beslutsunderlag
Remiss förslag till strategi för integration
Kulturnämndens arbetsutskott §7 2014-03-10

Utredare Henrik Hellström redogör för förslaget till strategi för integration i
Gislaveds kommun.

Kulturnämnden beslutar

att tacka för lämnad information och lägga den till handlingarna
att kulturförvaltningen ska ta fram ett förslag på remissvar på strategi för

integration
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Kn §14 Dnr: KN.2014.15

Bidragsansökningar från föreningen Engagemang Gislaved

Ärendebeskrivning
Föreningen Engagemang Gislaved har skickat in tre ansökningar om bidrag till
fyra evenemang.

Det första är ”International Street market” den 14 – 17 maj 2014 på
Stortorget i Gislaved. Föreningen ansöker om 280 822 kr. Bidraget ska täcka
markandsföringen av evenemanget. Inga intäkter redovisas. "International
Street Market" är en prisbelönt händelse från Groupe Geraud, som
presenterar utställare från över 16 olika länder, som säljer mat, dryck och
hantverk. Evenemanget hålls i Sverige, Danmark och Storbritannien.

Det andra och det tredje evenemanget är allsång med liveband på
Nationaldagen och Bluesfestival med liveband den 7 juni. Arrangemangen
genomförs på Stortorget i Gislaved. För dessa båda evenemang ansöker
förningen om ett bidrag på 63 000 kr. I ansökan redovisas kostnader på 90 000
kr och 0 kr i intäkter.

Det fjärde evenemanget är en festival riktad mot barn och familjer den 23-24/8
2014 på Stortorget i Gislaved. Enligt ansökan ska festivalen innehålla
uppträdanden, trollkarlar mm. Föreningen ansöker om ett bidrag på 62 500 kr.
I ansökan redovisas kostnader på 62 500 kr och 0 kr i intäkter.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan, föreningen Engagemang Gislaved
Bidragsansökan, föreningen Engagemang Gislaved
Bidragsansökan, föreningen Engagemang Gislaved
Kulturnämndens arbetsutskott §8 2014-03-10

Kulturnämnden beslutar

att att avslå ansökan om bidrag till evenemanget International Street market
med hänvisning till att evenemanget är att betrakta som ett kommersiellt
event och till sådana får inte kulturnämnden lämna bidrag

att ge kulturchefen i uppdrag att konatakta föreningen för att få mer
information om föreningen och de övriga evenemangen som föreningen
har ansökt bidrag för

Expedieras till:
Föreningen Evenemang Gislaved
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Kn §15 Dnr: KN.2014.10 040

Budget 2015-2019

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har beslutat, §134 2013-11-20, om mål och budget för
2014 – 2018. De förändringar som har skett i kulturnämndens förslag till
budget för samma period är att genomförandet av etapp 2 av Mötesplats Gisle
har skjutits fram ett år. Det innebär att upptagna kostnader för hyror från och
med 2016 och två nya tjänster har skjutits fram till utblickens senare år. I övrigt
har kommunfullmäktige beslutat enligt kulturnämndens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut innebär att omprövningsbehovet för
utblickperioden 2015 – 2018 ökas med 5 mnkr till 20 mnkr. Fördelningen
mellan nämnderna av det minskade budgetutrymmet kommer att arbetas fram i
budgetprocessen under våren 2014.

Under 2015 planerar kulturnämnden för en verksamhetsutveckling som innebär
en förbättrad tillgänglighet vid Huvudbiblioteket i Gislaved genom utökade
öppettiderna och uppstart av experimentverkstäder (766 tkr), personal- och
kapitalkostnader för ungdomens kulturhus/Mötesplats Gisle (508 tkr),
internationella konstnärsbesök på Gislaveds konsthall (50 tkr) och utökade
föreningsanslag (50 tkr). Vid ett eventuellt omprövningsbehov måste
prioriteringar ske mellan den planeradade verksamhetsutvecklingen och
befintlig verksamhet.

Planeringsprocessen för budget 2015 startar med en resultat- och omvärldsdag
den 4 mars där politiker och ledande tjänstemän får en bild av verksamheternas
resultat från föregående år – såväl verksamhetsmässig som ekonomisk
måluppfyllelse - samt omvärldens påverkan på kommunens verksamheter i
framtiden. Medverkar gör kommunstyrelsens ledamöter, samtliga
förvaltnings-chefer, respektive nämnds ordförande samt 2:e vice ordförande,
förvaltningschef, kommundirektör, ekonomichef, personalchef, controller,
kommunsekreterare och utredare.

Respektive nämnd tar fram idéer/förslag per övergripande mål som tillsammans
med material från medborgardialogen kommer att var underlag i processen
med att ta fram konkretiserade mål för 2015.

Beslutsunderlag
Kulturnämnden den 26 augusti 2013, § 32
Budget 2014 med utblick till 2018, Kf §134
Tidplan för planeringsprocessen under år 2014 (avser 2015)
Kulturnämnden §9 2014-02-24

Nämnden diskuterar förutsättningarna inför 2015 års budget.

Kulturnämnden beslutar

att fortsätta handläggningen av mål och budget 2015-2018
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Kn §16 Dnr: KN.2014.8 870

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf §20 Dnr: KS.2014.27 040
Ombudgeteringar från 2013 till 2014

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna
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