
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-09

Plats och tid Hotell Nissastigen, Gislaved, kl 08.30-12.00
Beslutande

Solveig Davidsson (M) ordförande
Ulla Bondéus (M) ersätter Jösta Forslund (M)
Ulla Fredriksson (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Elisabeth Andersson (KD)
Bosse Linde (S)
Laila Andersson (S)
Hysén Aliu (S) ersätter Arne Lind (S)
Rune Johansson (S)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef

Utses att justera Rune Johansson
Justeringens
plats och tid

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

Paragrafer 27 - 31

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Solveig Davidsson

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

Rune Johansson

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

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-06-09 Paragrafer 27 - 31

Datum för
anslags uppsättande 2014-06-13

Datum för
anslags nedtagande 2014-07-03

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

…………………………………………….
Magnus Jonsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §27 Dnr: KN.2014.10 040

Budget 2015-2019

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni om ett förslag till ”Strategiskt
styrdokument inför mål och budget 2015-2019”, som kommer att behandlas av
kommunfullmäktige den 23 juni. Förslaget innebär att kulturnämndens
planerade budgetförstärkning med 1376 000 kr för 2015 sänks med 200 000
kr.

Kommunfullmäktige beslutade 2014-01-30 § 9 att bifalla motionen
”Internationella teatern på Trasten” och att den av kulturnämnden skisserade
hanteringen av motionens förslag utreds vidare i form av en förstudie till ett
teaterprojekt, samt att finansieringen av förstudien hanteras av kulturnämnden i
samband med utformandet av 2015 års budget samt utblick 2016 – 2019.

Investeringsbudget för kulturnämnden är 2 800 000 kr. Det är en marginell
minskning jämfört med den planerade investeringen. Minskningen påverkar
utrymmet för konstnärlig utsmyckning vid om- och nybyggnationer. Avstämning
kommer att ske med fastighetsnämnden om vilka byggprojekt som påverkas.

Förslaget innehåller åtta stycken konkretiserade mål fördelade inom tre
prioriterade områden. Dessa områden är Barns lärande, Staden Gislaved och
Företagsklimat och näringslivssamverkan.

Förslaget till ”Kulturbudget 2015-2019” tas på kulturnämndens sammanträde
den 25 augusti 2014.

Beslutsunderlag
Motion om ”Internationella teatern på Trasten”, kommunfullmäktige
2014-01-30 § 9 ”Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2015-2019”,
kommunstyrelsen 2014-06-03 § 213
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-06-02 § 15

Kulturnämnden beslutar

att ta upp ärendet för beslut den 25 augusti 2014

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §28 Dnr: KN.2014.14

Remiss - förslag till strategi för integration

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun tog 2011 beslut om att arbeta fram en
strategi för integration, som ska ersätta det nu gällande ”Invandrapolitiska
programmet” från 1997. Till strategin görs en handlingsplan som tydligt pekar
ut det fortsatta integrationsarbetet och ansvarsfördelningen inom kommunen.
Som underlag till strategin och handlingsplanen har kunskap inhämtats från
bland annat medborgardialoger, workshops och en kartläggning.
Integrationsstrategin riktar sig till alla invånare i Gislaveds kommun med fokus
utifrån etnisk och kulturell bakgrund.

Strategin för integration omfattar frågor utifrån etnisk och kulturell bakgrund.

Strategin behandlar därmed till exempel inte fysisk och psykisk

funktionsnedsättning eller sexuell läggning.

Kommunstyrelsen har gett samtligta nämnder i uppdrag att i samband med

remissen ta fram förslag på insatser som ska ligga till grund för den

gemensamma handlingsplanen. Svar ska vara inkomna till kommunstyrelsen

senast den 15 juni 2014.

Beslutsunderlag
Strategi för integration i Gislaveds kommun, kommunstyrelsen § 72
Förslag till remissvar, kulturförvaltningen 2014-05-27
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-06-02 § 16

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till remissvar över förslaget till strategi för integration i
Gislaveds kommun

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §29 Dnr: KN.2014.28 86

Nytt namn, ungdomens kulturhus

Ärendebeskrivning
Ungdomskulturen i kulturförvaltningen har sedan starten i slutet av 1990-talet
gått under namnet ungdomens kulturhus. Målgruppen var från början 16 år upp
till 20 år. Under årens lopp har verksamheten utvecklats att vara mer flexibel
med vilka åldrar som omfattas av verksamheten. Sedan starten har begrepp
som ”unga vuxna” börjat användas i samhället, vilket ytterligare komplicerar
frågan om var gränsen går mellan ungdom och vuxenlivet. Det har lett till att
namnet ungdomens kulturhus inte längre känns lika relevant.

En annan förändring som har sker är att verksamheten framöver får ett
uppdrag att vara öppen för fler generationer. Detta som ett led i att utveckla
den nya kulturella mötesplats som är under framväxande i det som tidigare
hette Gisleparken.

Med anledning av det som anförs ovan tog personalen på ungdomens kulturhus
initiativ till att tillsammans med ungdomar i verksamheten ta fram ett förslag till
nytt namn. Syftet med det nya namnet är att det ska vara mer ”öppet” och
kännas intressant för fler än bara ungdomar. Unga människor är fortfarande
verksamhetens primära målgrupp, men inte den enda. Namnet ska också syfta
på en plats där man kan träffa andra människor och använda som utgångspunkt
för att utveckla sin kreativitet.

Den 20 september planeras invigningen av 1:a etappen av den nya kulturella
mötesplatsen i området Gisle. Tidigare gick byggnaden under namnet
Gisleparken, men som i samband om- och nybyggnationen kommer att få ett
nytt namn som bättre beskriver helheten. I byggnaden kommer Stiftelsen
Gisleparken, Gislaved Gymnasiums restaurangprogram med restaurang
”Matkulturen” och ungdomens kulturhus/”Kulturplatån” bedriva verksamhet.

Beslutsunderlag
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-06-02 § 17

Kulturnämnden beslutar

att ungdomens kulturhus i samband med invigningen av 1:a etappen av den
nya kulturella mötesplatsen i Gisle byter namn till Kulturplatån.

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §30 Dnr: KN.2014.8 870

Meddelanden

Kommunfullmäktige
KF § 77 Samordnad varudistribution

Kulturförvaltningen
Sara Berndtsson anställs som kultursamordnare med placering på Kulturplatån
från och med 1 juli 2014. Det är en nyinrättad tjänst, beslutad av
kulturnämnden i samband med mål och budgeten 2014-2018.

Tjänstemannautlåtande över bygglovsansökan från Levi Peterson Industri AB,
kulturförvaltningen 2014-06-04

Kulturnämnden beslutar

att lägga inkomna meddelanden till handlingarna

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §31 Dnr: KN.2014.30 004

Beredning av remisser

Ärendebeskrivning
Det har under maj månad inkommit till kulturförvaltningen två
bygglovsansökningar för yttrande gällande centralt placerade fastigheter i
Gislaved och Anderstorp. Vid båda tillfällena har yttranden lämnats av
tjänstemän på kulturförvaltningen utan beslut i kulturnämnden. Anledningen till
att det har blivit så beror på att svarstiderna har varit så korta att sedvanlig
nämndsberedning inte har hunnits med.

Kulturnämnden beslutar

att med anledning av de senaste remisserna angående bygglovsansökan som
har inkommit till kulturförvaltningen, vill kulturnämnden göra bygg-
och miljöförvaltningen uppmärksam på att kulturnämnden har ett
uppdrag att ”verka för bevarande, vård och lämplig användning av
byggnader, anläggningar och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt
värde”. Det förutsätter att handlingar i relevanta ärenden kommer till
kulturförvaltningen i sådan tid att det finns utrymme för sedvanlig
beredning och nämndsbehandling.

Expedieras till:
Bygg- och miljöförvaltningen
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