
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2015-11-16

Plats och tid Isaberg sammanträdesrum, kommunhuset kl 14.00-15.30

Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande
Bosse Linde (S)
Therese Sjöström (S)
Laila Andersson (S) ersätter Marcus Holmbom S)
Björn Björkman (M)
Markus Lewintus (M)
Ann-Britt Larsson (C )
Hannu Roukola (SD) ersätter Björn Olsson (FP)
Bo Östvall (SD)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef

Utses att justera Bo Östvall
Justeringens
plats och tid

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

Paragrafer 48 - 54

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Ylva Samuelsson

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

Bo Östvall

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

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2015-11-16 Paragrafer 48 - 54

Datum för
anslags uppsättande 2015-11-23

Datum för
anslags nedtagande 2015-12-13

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §48 Dnr: KN.2015.42 805

Kulturstipendium 2015

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommuns kulturstipendium utgår i form av bidrag för utbildning och
fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och
vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden såsom litteratur, musik,
konst och konsthantverk, film, foto, teater, dans eller annat jämförbart område.
Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och
insatser av nyskapande karaktär, utöver ovanstående verksamheter, även
bildningsverksamhet, hembygdsvård, museiverksamhet, natur- och
byggnadsvård.

Till 2015 års kulturstipendium har det inkommit fem ansökningar.

Beslutsunderlag
Inkomna stipendieansökningar
Kulturnämndens arbetsutskott § 26 2015-11-02

Kulturnämnden diskuterar inkomna ansökningar om kulturstipendium 2015.

Kulturnämnden beslutar

att tilldela 2015 års kulturstipendium till Karin Fjellander med följande
motivering:

Karin Fjellander är frilansande operasångerska och driver
operakompaniet Pop Up –Operan med säte i Göteborg. En
operasångerska måste under hela sin karriär arbeta med sin röst,
utveckla sin sångteknik och dess briljans. Efter sin examen vid
operalinjen fick Karin Fjellander kontakt med den internationellt erkände
sångpedagogen Gregory Lamar i New York. Det mötet innebar att Karin
tog nya och avgörande steg i sin utveckling som sångerska och artist.
2015 års kulturstipendium på 10 00 kr tilldelas Karin Fjellander för att ge
henne möjlighet att fortsätta sitt samarbete med Gregory Lamar.

Expedieras till:
Karin Fjellander
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §49 Dnr: KN.2015.44 805

Kulturpris 2015

Ärendebeskrivning
Kulturpris utdelas som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns
kulturliv.

Två nomineringar till kulturpriset 2015 har inkommit.

Beslutsunderlag
Inkomna nomineringar
Kulturnämndens arbetsutskott § 27 2015-11-02

Kulturnämnden beslutar

att tilldela 2015 års kulturpris till sångpedagogen och körledaren Ulla
Bondéus för hennes mångåriga arbete i Gislaveds kommun
att utveckla och inspirera sångare och körer.

Expedieras till:
Ulla Bondeus
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §50 Dnr: KN.2015.35

Jämställdhetsplan 2016-2018

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun upprättar vart tredje år en jämställdhetsplan över de aktiva
åtgärder som ska vidtas för jämställdhet. Arbetsgivare och arbetstagare skall
samverka för jämställdhet och därför är det viktigt att alla i organisationen
känner till åtgärderna.

Kommunstyrelsens personalutskott har beslutat om de nya centrala
jämställdhetsmålen för 2016-2018. Därför ska nu varje nämnd ta fram en
anpassad åtgärdsplan utifrån de centrala målen, samverka åtgärdsplanen på
förvaltningsnivå och sedan besluta om dem i respektive nämnd.

Därefter kommer personalenheten att sammanställa hela Gislaveds
kommuns mål och åtgärdsprogram i det som blir Jämställdhetsplanen.

Övergripande Jämställdhetsmål kspu § 26 den 26 augusti 2015; Heltid en
rättighet deltid en möjlighet Nämndens/Förvaltningens egna mål kring
jämställdhet kopplat till jämställdhetsintegrering.

Beslutsunderlag
Övergripande Jämställdhetsmål, kspu § 26 2015-08-26
Jämställhetskartläggning kulturförvaltningen
Kulturförvaltningens förslag till åtgärdsplan för jämställdhetsmål 2016-2018
Kulturnämndens arbetsutskott § 28 2015-11-02

Tjänstemannaförslag
Vid samverkan med de fackliga organisationerna den 13 november beslutades
att kulturförvaltningen ska föreslå kulturnämnden att lägga till en åtgärd i
åtgärdsplanen för jämställdhetsmål år 206-2018, jämfört med det förslag som
arbetsutskottet behandlade den 2 november. Den nya åtgärden finns med i det
utskickade underlaget till kulturnämnden.

Förslag
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag
med tillägget av förvaltningens förslag till åtgärd.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till åtgärdsplan för jämställdhetsmål 2016-2018.

Expedieras till:
Personalenheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §51 Dnr: KN.2015.45 889

Reviderad biblioteksplan

Ärendebeskrivning
Den första januari 2014 trädde en ny bibliotekslag (2013:801) i kraft som
ersätter tidigare bibliotekslag. Under Biblioteksplaner i Paragraf 17 i den nya
lagen står: Kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin
verksamhet på biblioteksområdet

Nuvarande biblioteksplan gäller för perioden 2011-2014. Revidering av
biblioteksplanen ska ske i början av varje mandat period och beslutas av
kommunfullmäktige. Föreliggande förslag till reviderad biblioteksplan gäller för
perioden 2015- 2018 och är framtaget i samverkan mellan kulturförvaltningen
och barn- och utbildningsförvaltningen.

Revideringen av biblioteksplanen är till största delen en anpassning till den nya
lagstiftningen.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad biblioteksplan 2015-2018.
Kulturnämndens arbetsutskott § 29 2015-11-16

Förslag
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslaget till reviderad biblioteksplan för perioden 2015-2018

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detsamma.

Kulturnämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till reviderad biblioteksplan
för perioden 2015-2018.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsnämnden
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §52 Dnr: KN.2015.43 809

Sammanträdesdagar 2016

Ärendebeskrivning
Sammanträdesdagar för kulturnämnden och arbetsutskottet under 2016.

Beslutsunderlag

Förslag till sammanträdesdagar 2016.
Kulturnämndens arbetsutskott § 30 2015-11-02

Förslag
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att
kulturnämnden beslutar enligt detsamma

Kulturnämnden beslutar

att fastställa kulturnämndens sammanträdesdagar 2016 enligt följande:
1 februari
29 februari
25 april
30 maj
29 augusti
26 september
14 november
12 december

att arbetsutskottet träffas två veckor innan nämndens sammanträde för
beredning

att samtliga sammanträden startar kl. 13.00 om inget annat beslutas.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §53 Dnr: KN.2015.15

Delegationsbeslut

2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget
Delegat: Konstsekreteraren
- Inköp av två grafiska blad av konstnären Mats Svensson till en kostnad av
7.000 kr.

Kulturnämnden beslutar

att lägga rapporteringen av gjorda delegationsbeslut till handlingarna.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §54 Dnr: KN.2015.8

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf § 141 2015-10-20 Bokslut 2015 .helårsprognos - delårsbokslut.
Kf § 143 2015-10-29 Taxor och avgifter kulturnämnden
Kf § 146 2015-10-29 Riktlinjer för bostadsförsörjning
Kf § 147 2015-10-29 Risk- och sårbarhetsanalys för Gislaveds kommun

Kommunstyrelsens näringsutskott
Ksau § 71 2015-10-20 Fortsatt samverkan med Wedemark kommun i
Tyskland, twinningkommitté

Kulturnämnden
Uppföljning av kulturnämndens beslut

Konstutskottet
Konstutskottets protokoll 2015-09-24

Gislaveds kommunala Musikskola
Musikskolans pedagogiska bokslut 2014/15
Fördelning av 2015 års bidrag till Musikskolans orkestrar

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna.
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