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Kn §55   Dnr:  KN.2012.49     
  
Ansökan kulturbidrag Cross Con 9   
  
Ärendebeskrivning 
Föreningen CrossCon i Gislaved ansöker om 7 000 kr i bidrag till kostnader för 
årets konvent, CrossCon 9. Arrangemanget kommer att pågå under perioden 
2012-12-27 till 2011-12-30 och äga rum i Centrumkyrkans lokaler i Gislaved. 
Konventet vänder sig till ungdomar, främst i Gislaveds kommun men det förväntas 
komma besökare från hela Sverige. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.   
 
Idén med konventet är att ge ungdomar något att syssla med under julhelgen och 
visa olika sociala aktiviteter man kan syssla med. Konventet kommer bl. a att 
innehålla föreläsningar, rollspel, brädspel, livsåskådningsfrågor och olika typer av 
hantverk 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan kulturbidrag Cross Con 9, 2012-10-29 
Kulturnämndens arbetsutskott § 39 2012-12-03 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att att ge ett bidrag på 5.000 kr till Cross Con 9 
 
 
 
Expedieras till: 
Föreningen Cross Con 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
3 

 2012-12-17  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §56   Dnr:  KN.2012.50     
  
Ansökan bidrag Gislaveds Manskörs 100-års jubileum 2013   
  
Ärendebeskrivning 
Gislaveds Manskör ansöker om bidrag till sitt 100-årsjubileum under år 2013. 
 
Utöver körens sedvanliga framträdanden under 2013 kommer Gislaveds Manskör 
att delta vid nyårskonserterna den 12 och 13 januari 2013, genomföra en egen 
jubileumskonsert den 4 maj 2013 i konsertsalen samt några framträdanden hösten 
2013 i olika kommundelar i form av körkafé. 
 
Jubileumskonserten i konsertsalen den 4 maj är förenad med extra kostnader och 
det är för denna aktivitet som föreningen ansöker om ett bidrag. Artister blir 
sångerskan Annie Fredriksson, uppvuxen i Gnosjö, numera studerande och 
verksam i London, och sångerskan Natalie Cervallos, uppvuxen i Hestra, numera 
studerande och verksam i Paris. Konferencier blir Anders Andersson, numera 
rektor vid Vätterbygdens folkhögskola i Jönköping. Anders Andersson är före 
detta operasångare och har varit sångare och tonbildare under många år i Orphei 
Drängar, Uppsala. 
 
Konsertens kostnader är beräknad till 79 750 kr och intäkterna till 35 000 kr. 
Intäkterna baserar sig på ett biljettpris på 100 kr och en publik på 350 personer. 
Underskottet på 44 750 ansöker man om som bidrag från kulturnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan bidrag Gislaveds Manskörs 100-års jubileum 2013, 2012-10-30 
Kulturnämndens arbetsutskott §40 2012-12-03 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja ett bidrag på 20 000 kr till Gislaveds Manskörs 100-årsjubileum 
 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Manskör 
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Kn §57   Dnr:  KN.2012.53     
  
Remiss handlingsprogram för räddningstjänst   
  
Ärendebeskrivning 
Kommunen har enligt LSO 3 kap 3§ skyldighet att upprätta ett handlingsprogram 
för olyckor som kan föranleda räddningsinsats. I detta program ska det bl.a. finnas 
beskrivet hur räddningstjänsten är organiserad, målet med räddningstjänsten och 
en beskrivning av riskerna i kommunen. 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner har skickat ut handlings-
programmet på remiss till samtliga nämnder och bolag, Räddsam F, GNAB, 
Industriföreningen i Gnosjö, angränsande kommuner, Landstinget, Länsstyrelsen, 
Polisen, Trafikverket samt SoS Alarm med svar senast den 14 december 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss handlingsprogram för räddningstjänst, Rn §39  2012-11-19 
Kulturnämndens arbetsutskott §41 2012-12-03 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lämna handlingsprogram för räddningstjänsten utan erinran 
 
 
 
Expedieras till: 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner 
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Kn §58   Dnr:  KN.2012.55     
  
Särprofilering av Gislaveds konsthall/kulturhuset Borgen   
  
Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har startat ett arbete med att förstärka och utveckla 
kulturhuset Borgens kärnverksamhet, konst- och utställningsverksamheten, enligt 
kulturnämnens mål och budget 2013-2017.  Målet är att etablera 
konstverksamheten i Gislaveds kommun på lokal, regional, nationell och 
internationell nivå. En förutsättning för att klara av det är att verksamhetens profil 
blir tydligare både vad det gäller innehåll och marknadsföring. 
 

Kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till särprofilering tillsammans med 
kansli- och informationsenheten, som innebär att namnet Kulturhuset Borgen byts 
ut mot Gislaveds konsthall. Det finns också ett förslag till ett förtydligat uppdrag 
och verksamhetsbeskrivning. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens förslag till förtydligat uppdrag och verksamhetsbeskrivning. 
Kulturförvaltningens och kansli- och informationsenhetens förslag till 
särprofilering.   
Kulturnämndens arbetsutskott §42 2012-12-03  
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till förtydligat uppdrag och verksamhetsbeskrivning 
att  anta förslaget till särprofilering av kulturhuset Borgen med namnbyte till 

Gislaveds konsthall 
att  begära hos kommunstyrelsen att få särprofileringen godkänd och att den 

ska gälla från och med 2013 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §59   Dnr:  KN.2012.54     
  
Åtgärdsprogram jämställdhetsmål år 2013-15   
  
Ärendebeskrivning 
Jämställdhetsplan för Gislaveds kommun år 2013-2015 påbörjades i och med att 
kommunstyrelsens personalutskott beslutade om jämställdhetsmål för de 
kommande tre åren. Därmed ska nu varje nämnd ta fram den åtgärdsplan för 
jämställdhet som ska samverkas på förvaltningsnivå och sedan beslutas i respektive 
nämnd.  
 
När samtliga nämnder har beslutat kommer personalenheten att sammanställa 
hela Gislaveds kommuns mål och åtgärdsprogram. 
 
Jämställdhetsmål som nämnds mål enligt kspu § 56 den 4 september 2012; 
1. Utgångspunkten är att heltid ska vara en rättighet för alla anställda fram till 
2016.  I Gislaveds kommun är målet att varje anställd ska ha den 
sysselsättningsgrad de önskar.  
2. Samtliga förvaltningar ska ha ett likartat synsätt på kostnader och 
bedömningsgrunder för arbetskläder och skyddsutrustning. 
 
Senast den 14 december 2012 ska uppdragen och åtgärdsprogrammet skickas till 
personalenheten. Gislaveds kommuns mål och åtgärdsprogram för jämställdhet 
beslutas i kommunfullmäktige i januari 2013. 
 
Kulturförvaltningen hat tagit fram förslag till årgärdsprogram för jämställdhet 
2013-2015. 
 
 
Beslutsunderlag 
Jämställdhetsmål för Gislaveds kommun, kommunstyrelsens personalutskott § 56 
2012-09-04.   
Kulturförvaltningens förslag till åtgärdsprogram för jämställdhet 2013-2015. 

 Kulturnämndens arbetsutskott §43 2012-12-03 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till åtgärdsprogram för jämställdhet 2013-2015 
 
 
 
Expedieras till: 
Personalenheten 
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Kn §60   Dnr:  KN.2012.56     
  
Gång- och cykelvägsplan för Gislaveds kommun   
  
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen lämnade i april 2010 i uppdrag till tekniska nämnden att i 
samråd med kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram ett förslag till en ny gång- 
och cykelvägsplan. Tjänstemannaförslaget på gång- och cykelvägsplanen skickas nu 
ut på samråd under tiden 15 oktober till 31 december 2012. Syftet är att ge alla 
nämnder möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 
 
Skriftliga synpunkter skickas senast den 31 december 2012 till 
kommunstyrelsekontoret. 
 
Beslutsunderlag 
Gång och cykelvägsplan 2012, kommunstyrelsen 
Kulturnämndens arbetsutskott §44 2012-12-03 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lämna följande yttrande över förslaget till ny gång- och cykelvägsplan: 
 
Kulturnämnden ställer sig bakom målen och intentionerna i gång- och 
cykelvägsplanen, men har synpunkter på att genomförandet av de 125 nya 
sträckningar av gång- och cykelvägar som föreslås i planen inte har någon bortre 
tidsgräns.  Det ska ställas mot planens tidsperspektiv på 10 år.  Det medför att 
med de prioriteringar som är gjorda kommer högst ca 35-45 av de 125 föreslagna 
sträckningarna att genomföras under planens livslängd. Övriga sträckningar är mer 
ett uttryck för en långsiktig viljeinriktning. Snarare en vision än en handlingsplan. 
 

För att gång- och cykelvägsplanen ska bli tydlig och styrbar föreslår kulturnämnden 
att den innehåller de gång- och cykelvägar som är tänkta att genomföras inom 
planens livslängd på 10 år. Dessutom kan styrbarheten och uppföljningen 
förbättras ytterligare om de nya sträckningarna i planen prioriteras i en ordning 
som tydligt följer mål och budgetprocessen. En grov uppdelning kan vara att 
definiera vilka sträckningar som ska byggas under åren 2012- 2016  och vilka som 
får vänta till åren 2017- 2021. 
 

De sträckningar som inte kommer med i planen kan bifogas i en bilaga. Den kan 
beskriva en vision om framtidens gång- och cykelvägsnät.  
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsekontoret 
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Kn §61   Dnr:  KN.2012.57     
  
Reducerade öppettider 2013    
  
Ärendebeskrivning 
Bibliotekschefen har tagit fram ett förslag till reducerat öppethållande på 
kommunens bibliotek i samband med helgdagar under 2013. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till reducerat öppethållande 2013. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till reducerat öppethållande vid helgdagar under 2013 
 
 
Expedieras till: 
Kulturförvaltningen 
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Kn §62   Dnr:  KN.2012.4     
  
Meddelanden   
  
Kommunfullmäktige  §170 Dnr: KS.2012.189 00 
Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2013 
 
Bibliotekarie Ida Andersson informerar kulturnämnden om bibliotekens 
barnverksamhet. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna 
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Kn §63   Dnr:  KN.2012.5     
  
Delegationsbeslut 
  
8.2.2 Anställa vikarier/tidsbegränsat 
Johannes Berntsson är anställd som vikarierande bibliotekarie med ansvar för IT-
frågor från och med 2 januari. Vikariatet pågår till augusti 2013. 
Delegat: Maria Alexiusson 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut 
 


