
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2015-04-22

Plats och tid Kulturplatån samt Gislaveds konsthall, Gislaved, kl. 14.00- 17.15

Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande
Bosse Linde (S)
Katri Strömberg (S) ersätter Therese Sjöström (S)
Marcus Holmbom (S)
Björn Björkman (M)
Markus Lewintus (M)
Ann-Britt Larsson (C)
Björn Olsson (FP)
Bo Östwall (SD)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef
Tommy Liljegren, föreståndare
Jonas Nilsson, konstintendent

Utses att justera Ann-Britt Larsson
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §18 Dnr: KN.2015.20 869

Avyttrande av konstverk, kommunens konstsamling

Ärendebeskrivning
Det kan uppstå situationer där konstverk måste avyttras från kommunens
konstsamling. Det kan vara på grund av skada på konstverket, verk som ej är
inköpta av kommunen eller formellt mottagna som gåva/donation eller
affischer och reproduktioner. För detta krävs det en beslutad rutin. Det gäller
även om konstverk ska avyttras via försäljning.

Beslutsunderlag
Förslag till rutinbeskrivning för avyttrande av konstverk, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-07 §8

Förslag
Ylva Samuelsson (S) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt förslaget till
rutinbeskrivning för avyttrande av konstverk ur kommunens konstsamling, men
med tillägget att kulturnämnden fattar beslut om försäljning efter beredning i
konstutskottet.

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

Kulturnämnden beslutar

att med tillägget att kulturnämnden beslutar om försäljning av konstverk,
efter beredning av konstutskottet, anta förslaget till rutinbeskrivning för
avyttrande av konstverk ur kommunens konstsamling

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §19 Dnr: KN.2015.23 805

Ansökan bidrag sommarkvällar i Dalen 2015

Ärendebeskrivning
Föreningen Film och Foto ansöker om bidrag på 100 000 kr till evenemanget
”Sommarkvällar på Dalen”, som planeras äga rum den 9, 16, 23, 30 juli i
Dalenparken i Gislaved. Den totala kostnaden för projektet beräknas till
485 000 kr. Utöver Gislaveds kommun ansöker föreningen om stöd från
Region Jönköping, Olof Palmes fond, Postkodlotteriets kulturstiftelse och lokala
sponsorer.

Föreningens tanke med projekten är att ”locka invånarna i Gislaved till att
umgås och låta sig roas av underhållning anpassat för samhället.”

Föreningen vill skapa en dynamisk mötesplats för alla oavsett ålder, kön,
etnicitet och intresse. Samtidigt visa att Gislaved är ett innovativt samhälle där
det skapas en mötesplats för mångkultur, speciellt under semesterperioden.
Föreningen upplever att inte alla grupper i samhällets har råd eller möjlighet att
semestra på annat håll eller resa utomlands och därför vill de gärna erbjuda ett
alternativ med fri underhållning och aktiviteter.

Viktiga ställningstaganden är också att projektet tydligt markerar mot alkohol,
droger och rasism.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan från föreningen Film och Foto
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-07 §9

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag på 50 000 kr under förutsättning att det genomförs
minst två av planerade fyra evenemangskvällar samt

att innan bidrag betalas ut ska föreningen inkomma till kulturnämnden med
en bekräftelse på i vilken omfattning projektet kommer att genomföras
och vilka övriga bidrag som är beviljade.

Expedieras till:
Föreningen Film & Foto
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §20 Dnr: KN.2015.19 805

Ansökan sponsorbidrag Gisledagarna 2015 - Gislaved Handel

Ärendebeskrivning
Gislaved Handel har inkommit med en ansökan om ekonomiskt stöd till
Gisledagarna den 29 -31 maj 2015. I år är det 25 års jubileum.

Programmet består av sedvanligt Karnelevalståg och ett stort programutbud.
Bland annat är Nanne Grönvall och gruppen Medina bokade till årets
gratisframträdande på lördagen. Sigges loge ordnar ett serveringstält med
dansband och final med Melodifestivalen på fredagen. Stiftelsen Gisleparken
ordnar aktiviteter för ungdomar 13-18 år.

Gisledagarnas kostnader uppgår till 312 000 kr enligt ansökan, men kan komma
att justeras när avtal är tecknat med tivoli och när alla sponsorsavtal är klara.
För att klara av att genomföra gratisframträdandet på lördagen ansöker
Gislaveds handel om bidrag från kulturnämnden. I sin budget har Gislaveds
Handel tagit upp ett bidrag på 8 000 kr från kulturnämnden.

Beslutsunderlag
Anhållan om sponsorbidrag Gisledagarna 2015, Gislaveds Handel
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-07 §10

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag på 8 000 kr till Gisledagarna 2015

Expedieras till:
Gislaved Handel
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §21 Dnr: KN.2015.17 805

Ansökan bidrag kulturfestival 25/4-15, Gislaveds finska förening

Ärendebeskrivning
Gislaveds Finska förening har inkommit med en ansökan om ett bidrag på
8 000 kr till Finsk kulturfestival den 25 april 2015 i Torghuset, Smålandsstenar.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan Finska föreningen, 2015-03-12
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-07 §11

Beslutsunderlag
bidragsansökan kulturfestival
Protokoll 2015-04-07 - Knau §11

Kulturnämnden beslutar

att bevilja ett bidrag på 6 000 kr under förutsättning att föreningen skickar
in en budget som visar ekonomisk balans

Expedieras till:
Gislaveds Finska förening
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §22 Dnr: KN.2015.25

Handlingsplan för konstinköp

Ärendebeskrivning
För varje års konstinköp ska det upprättas en handlingsplan, som är underlag
till konstutskottets och konstsekreterarens delegationer.

Handlingsplanen pekar ut vilka fastighetsobjekt och/eller allmänna platser som
under året ska få en konstnärlig utsmyckning. Alternativt att arbetet med
utsmyckningen påbörjas under året och avslutas nästkommande år.

Beslutsunderlag
Förslag till handlingsplan för konstinköp 2015, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-07 §12

Kulturnämnden beslutar

att godkänna föreslagen handlingsplan för konstinköp 2015

Expedieras till:
Eva Olsson, konstsekreterare
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §23 Dnr: KN.2015.26

Remiss "Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelseförvaltningen i Gislaveds kommun har den 23 mars remitterat
förslag till nytt folkhälsopolitiskt program för region Jönköping till kommunala
nämnder. Svar på remissen skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast 8 maj
2015.

Sedan 1998 finns ett länsövergripande ”Folkhälsopolitiskt program” som antogs
av länets kommuner och dåvarande landstinget i Jönköpings län. I bred
samverkan har nu ett nytt program tagits fram under parollen ”Tillsammans för
en jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län. Gislaveds kommunala nämnder
kan lämna synpunkter på strategi och handlingsplan. Nämnderna bör förhålla
aktiviteter och inriktningar i föreslaget program till Gislaveds kommuns egen
”Handlingsplan för folkhälsoarbetet 2013-2016” samt se till de behov som finns
i kommunen i förhållande till länet.

Visionen ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” tar sin
utgångspunkt i att varje människa är en möjlighet. Tillsammans förbättrar vi
livsvillkoren där medborgaren lever, lär, arbetar och leker. Alla medborgare
ska ha bästa möjliga förutsättningar att kunna påverka sitt liv och därmed sin
hälsa.

Övergripande mål till 2023 är långsiktiga och påverkas av många olika faktorer
och insatser:
• Livsvillkoren har förbättrats för alla invånare i Jönköpings län.
• Skillnaderna i hälsa har minskat mellan olika grupper.

Beslutsunderlag
Remissutgåva ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län”
Förslag på remissvar, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2015-04-07 §13

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till remissvar över ”Tillsammans för jämlik hälsa och ett
bra liv i Jönköpings län”

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §24 Dnr: KN.2015.15

Delegationsbeslut

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
1240 Bosebo Framtid av IOGT-NTO har fått ett bidrag på 3 000 kronor för
Västbo Musikkårs medverkan vid valborgsmässofirande 30/4.
Delegat: Kulturchefen

2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget
Inköp av 1st akvarell av Peter Schults för 16.000 kr.
Delegat: Konstsekreteraren

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §25 Dnr: KN.2015.8

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf §35 Dnr: KS.2015.3 Valärenden
Fahti Abdi (MP) har begärt att bli entledigad från uppdraget som ersättare i
kulturnämnden på grund av studier. Ny ersättare blir Therese Andersson (MP).

Kf §38 Dnr: KS.2015.58, ombudgeteringar från 2014 till 2015 års budget

Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningens yttrande över eventuellt rivningslov, fastigheten Hällabäck
1:46, Stationsfastigheten

Kulturförvaltningens yttrande kring bygglov med rivningsanmälan för befintliga
byggnader på Sporsbo 1:2, Villstad.

Bibliotekschefen informerar om genomförda och kommande
rekryteringar.

Kulturnämnden
Björn Olsson (FP) rapporterar från Jönköpings Läns Folkrörelsearkivs årsmöte
den 20 april 2015.

Tommy Liljegren informerar om verksamheten på Kulturplatån och Jonas
Nilsson informerar om Gislaveds Konsthalls verksamhet.

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna

Expedieras till:
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