
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2013-04-22

Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 9.00 - 14.00

Beslutande Solveig Davidsson (M), ordf.
Jösta Forslund (M)
Ulla Fredriksson (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Elisabeth Andersson (KD)
Bo Linde (S)
Laila Andersson (S)
Ulla Bondéus (M) ersätter Arne Lind
Rune Johansson (M)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef
Annica Blixth, kultursekreterare

Utses att justera Bo Linde
Justeringens
plats och tid

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

Paragrafer 18 - 22

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Solveig Davidsson

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

Bo Linde

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

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2013-04-22 Paragrafer 18 - 22

Datum för
anslags uppsättande 2013-05-06

Datum för
anslags nedtagande 2013-05-27

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §18 Dnr: KN.2013.20

Revidering av kulturpolitiska programmet

Ärendebeskrivning

Kulturpolitiska programmet antogs av kommunfullmäktige 19 juni 2002.
Sedan dess har mycket hänt i Gislaveds kommun och i omvärlden. Den
digitala utvecklingen har på ett betydande sätt förändrat människors
möjligheter att vara delaktiga och uppleva kultur, distributionen och
tillgängligheten av de olika konstformerna har förändrats i grunden, kreativa
och kulturella näringarna har fått en allt större roll nationellt och
internationellt, i Gislaveds kommun görs stora satsningar på den kulturella
infrastrukturen via Mötesplats Gisle, Skapande skola ger nya förutsättningar
för kultur i skolan, staten och landstinget har startat pilotprojekt inom
kultur och hälsa, en ny bibliotekslag införs från och med 2014 och staten
har infört samverkansmodellen med nya regionala kulturplaner. Detta är
bara några exempel på allt det som har hänt de senaste 10 åren och som
direkt eller indirekt påverkar kommunens kulturverksamhet.

2015 inleds en ny mandatperiod. Inför den bör det Kulturpolitiska
programmet omarbetas i grunden för att bättre möta dagens behov och
förutsättningar. Kommunstyrelsen har beslutat om nya riktlinjer för
styrdokument. Det innebär att kulturnämndens nya förslag till
kulturpolitiskt program får formen av ett förslag till Kulturstrategi för
Gislaveds kommun som kommunfullmäktige fastställer. Med utgångspunkt
från strategin beslutar sedan kulturnämnden om ett kulturprogram. Det
tredje steget är att kulturförvaltningen upprättar verksamhetsplaner för
respektive del av verksamheten.

Beslutsunderlag

Kulturpolitiskt program antaget av KF§ 58, 2002-06-19
Riktlinjer för styrdokument, kommunstyrelsen 2012-12-11, § 474

Förvaltningens förslag
Kulturförvaltningen föreslår att arbetet med att ta fram en Kulturstrategi för
Gislaveds kommun inleds med en serie dialogcaféer under hösten 2013 dit
kommuninvånarna inbjuds att delta. Resultatet från dessa tillfällen blir ett underlag
till den kommande strategin, som också ska ställas i relation till den Regionala
kulturplanen, de statliga kulturpolitiska målen och Gislaveds kommuns
övergripande mål. Dialogcaféer genomförs på samtliga bibliotek. Målet är att
strategin ska gälla från och med 2015 och revideras inför varje ny mandatperiod.
Förvaltningen har också tankar på hur hemsidan och sociala medier kan användas
för att öka allmänhetens delaktighet och transparenesen i processen.

Kulturnämnden beslutar

att ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till process för
framtagandet av en Kulturstrategi för Gislaveds kommun och presentera
den för kulturnämnden vid sammanträdet den 17 juni.
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Kn §19 Dnr: KN.2013.14

Ansökan bidrag till DansCamp 2013

Ärendebeskrivning
Gruppen bakom Dans Camp 2012 ansöker om stöd från kulturnämnden för ett
fortsatt satsning på ett dansläger i Gislaveds kommun under sommaren 2013.
Deras målsättning är att Dans Camp ska bli en årligt återkommande dansaktivitet.
Syftet är att utveckla intresset för dans och att dansen ska vara en självklar del i
utbudet av aktiviteter i regionen, samt stärka kulturlivets sociala och kreativa
inverkan på barn och ungdomars utveckling.

Sommaren 2012 genomfördes Dans Camp 2012 med stöd från Gislaveds kommun.
Det blev ett tio dagars långt, intensivt och uppskattat dansläger. Målet var då att
deltagarna genom att arbeta intensivt och fördjupa sig i dansmaterial skulle få en
bättre bild av den professionella dansvärlden. Under lägret arbetade gruppen med
dansmaterial bestående av delar av Mats Eks repertoar samt nyskapad koreografi i
både streetdance som jazzdance. Dans Campen avslutades med att resultatet av
arbetet visades upp för familj och vänner. Det blev bra respons från de lokala
tidningarna Västbo Andan och Värnamo Nyheter, men också från Radio P4
Jönköping, som intervjuade en av dansarna.

Nu vill gruppen bakom Dans Campen fortsätta och ta projektet ytterligare ett
steg. Den här gången är målet att eleverna ska få utveckla sin kreativitet och
skapande förmåga genom att själva delta i skapande processen med handledning
från professionella koreografer och dansare.

Året Dans Camp vänder sig till ungdomar från 12 år och uppåt med eller utan
förkunskaper. Stilarna som ungdomarna kommer att få möta är modern och nutida
dans med Rafael Sady, komposition och improvisation med TommyHåkansson och
Streetdance med Johan Lööf. Lägret avsluta med ett öppet hus där allmänheten är
välkommen att kliva in och se vad ungdomarna har arbetat med.

Projektets budget uppgår till 120 000 kr. Bidrag har sökts från studieförbundet
Bilda. Kontakter har också tagits med dansutvecklaren på Jönköpings läns landsting
om möjligheten till regionalt stöd.

Beslutsunderlag
Projektbeskrivning Dans Camp 2013 Gislaved, Rafael Sady
Kulturnämndens arbetsutskott §10 103-03-11
Kompletterande budget Dans Camp 2013, 2013-04-08. Rafael Sady

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag på 50 000 kr till att Dans Camp 2013

Expedieras till:
Rafael Sady
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Kn §20 Dnr: KN.2013.1

Budget 2014-2018

Ärendebeskrivning
Processen för budgetperioden 2014 – 2018 kommer att skilja sig åt i vissa
avseenden jämfört med tidigare år. Huvudlinjen är att kommunfullmäktige beslutar
om ekonomiska ramar och mål för 2014 vid sitt sammanträde i juni. Sedan ska
nämnderna arbeta fram sina nämndsbudgetar under perioden fram till november
och sedan lämna in dem till ekonomienheten. Det blir inte något möte mellan
nämndernas presidier och ekonomi- och markutskottet angående budgeten för
2014.

Förslaget till budget för utblicksperioden 2015- 2018 ska nämnderna lämna vidare
till kommunstyrelsen i september. Nämndens presidium träffar ekonomi- och
markutskottet för att informera och diskutera förslaget till utblick.
Kommunfullmäktige beslutar om utblicken vid sitt sammanträde i november.
Justeringen av processen syftar till att förbättra den långsiktiga planeringen av
ekonomi och verksamhet.

Kulturnämndens fokus från maj till augusti blir verksamheten under åren
2015-2018. Beroende av hur kommunstyrelsens förslag till budgetramar för 2014
ser ut, kan dessa påverka diskussionerna om utformningen av utblicksperioden.
Under augusti till och med oktober/november arbetar nämnden/förvaltningen mer
intensivt med 2014 års budget.

Kulturnämnden beslutar

att lägga informationen om budgetprocessen till handlingarna
att fortsätta diskussionen om budgeten 2014 – 2018 vid nämndens

sammanträde den 20 maj

Expedieras till:
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Helårsprognos

Ärendebeskrivning
Årets första helårsprognos bygger på en ekonomisk uppföljning av årets tre första
månader.

Det främsta syftet med denna prognos är att i ett tidigt skede upptäcka avvikelser,
så att korrigerande åtgärder kan sättas in för att begränsa befarade underskott

Kulturförvaltningens helårsprognos för driftsbudgeten peka mot ett balanserat
resultat vid årets slut.

Fram till den 31 mars ligger investeringsnivån för konstnärlig utsmyckning på en
högre nivå än vid samma tidpunkt 2012. Trotsdet kommer det troligen bli ett
överskott vid årets slut. Skälet till att ingen avvikelse redovisas beror på att det är
svårt att vid detta tillfälle uppskatta avvikelsens storlek. Vid delårsbokslutet den 31
augusti finns det bättre förutsättningar för en mer säker prognos.

Beslutsunderlag
Helårsprognos I 2013

Kulturnämnden beslutar

att godkänna helårsprognos 1 2013 och lägga den till handlingarna

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §22 Dnr: KN.2013.4

Meddelanden

Jönköpings läns arkivförbund
Kallelse till årsmöte torsdagen den 25 april 2013.

Kommunfullmäktige 2013-03-27
§41 Yttrande över regionalutvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS)
§42 Policy synpunktshantering
§43 Bemötandepolicy för Gislaveds kommuns organisation
§45 Strategi för internationell samverkan

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna
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