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Kn §42   Dnr:  KN.2011.32     
  
 Mål och budget 2012 - 2016   
  
Kn §42  2011-08-29  Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige har beslutat om ramar och strategiskt styrdokument inför 
mål och budget 2012-2016. Kulturnämnden tillförs 728 kronor enligt utblicken 
för 2012. Dessutom utökas budgeten med 220 tkr till ungdomens kulturhus efter 
en omfördelning av kostnaden mellan socialnämnden och kulturnämnden efter 
särskilt beslut i kommunfullmäktige. Delar av det beloppet regleras redan 2011. 
Efter justeringar och priskompensation uppgår budgetramen 2012 till 23 018 
tkr. Dessutom ska nämnden konsekvensbeskriva en besparing på 1 %. Detta för 
att det ska finnas en beredskap om det ekonomiska läget för kommunen 
försämras. För kulturnämnden motsvarar det ett beting på – 230 000 kr. 
 
Två nya studieförbund har anmält att de ämnar söka driftsbidrag och två nya 
föreningar har ansökt om verksamhetsbidrag fr.o.m. 2012. Att antalet föreningar 
och organisationer kommer att öka under 2012 finns inte med i 
kommunfullmäktiges underlag för beslut om budgetramar för 2012. Beviljas 
dessa studieförbund och föreningar drifts- och verksamhetsbidrag 2012 måste 
programområdet för föreningsanslag öka med 50 – 100 tkr. Alternativet är att 
minska anslagen till övriga föreningarna för att finansiera de nytillkomna. 
 
Investeringsbudgeten uppgår för 2012 till 1 085 tkr.  
 
Det strategiska styrdokumentet formulerar med utgångspunkt i de övergripande 
målen konkretiserade mål. Dessa ska ses som en generell övergripande styrning 
av respektive nämnds verksamhet och ekonomisk fördelning inom tilldelad ram. 

 
Beslutsunderlag 
Kf §75 2011-06-20 
Förslag till budget 2012 -2016, kulturkontoret 
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2012 från musik- och kulturföreningar. 
Kulturnämndens arbetsutskott §25 21011-08-15 
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) presenterar ett förslag till fördelning av 
verksamhetsbidrag till kultur- och musikföreningarna för 2012, som innebär en 
ökning av det totala anslaget med 20.000 kr. 
 
Bo Linde (S) och Arne Lind (S) deltar inte i handläggningen av fördelningen av 
verksamhetsbidrag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) föreslår att studieförbundens driftsbidrag ökas med 
30 000 kr från och med 2012. 
 
Solveig Davidsson (M) föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslaget till mål 
och budget 2012-2016. 
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Kn § 42 forts. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sina egna förslag och finner att 
kulturnämnden beslutar enligt desamma. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till investeringsbudget för 2012 - 2016 
att  anta förslaget till driftsbudget 2012 – 2016  
att  anta förslaget till fördelning av verksamhetsbidrag till kultur- och 

musikföreningarna för 2012 
att  höja driftsbidraget till studieförbunden med 30 000 kr till 700 000 kr från 

och med 2012 
att  avgifter och taxor ska vara oförändrade 2012 jämfört med 2011 
att  i övriga delar anta förslaget till mål och budget för år 2012 – 2016 
 
Bo Linde (S) och Arne Lind (S) deltar inte i handläggningen av fördelningen av 
verksamhetsbidrag till kultur- och musikföreningar. 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §43   Dnr:  KN.2011.43     
  
 Ansökan om bidrag till dans för funktionshindrade   
  
Kn §43  2011-08-29  Ärendebeskrivning 

Stiftelsen Torghuset har ansökt om ett bidrag på 7 500 kr till en danstillställning 
som vänder sig till funktionshindrade. Arrangemanget äger rum den 3 
september kl. 16.00 och 18.30. Kostnaden är beräknad till 13 700 kronor och 
entréintäkterna uppskattas inbringa 10 000 kr. Det innebär ett underskott på 
3 700 kr. 
 

 Beslutsunderlag 
Dnr. Kn 2011.43 Bidragsansökan, Stiftelsen Torghuset 
Kulturnämndens arbetsutskott §26 2011-08-15 
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) 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 bevilja Stiftelsen Torghuset ett bidrag på 5.000 kr. 

 
 
 
 
Expedieras till: 
Stiftelsen Torghuset 
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Kn §44   Dnr:  KN.2011.39   805 
  
 Bidragsansökan ”Allsång på berget”  13/8 2011   
  
Kn §44  2011-08-29  Ärendebeskrivning 

Hestra Samhällsförening ansöker om ett bidrag på 20 000 kr till arrangemanget 
”Allsång på berget” den 13 augusti. Vid arrangemanget medverkar Pernilla 
Wahlgren och Gabriel Forss. Kostnaden beräknas till 80 000 kr. Målsättningen 
är att arrangemanget ska finansieras via biljettintäkter i första hand. 2010 hade 
arrangemanget 600 besökare. 

 
Beslutsunderlag 
Dnr. 2011.39 Bidragsansökan, Hestra Samhällsförening 
Kulturnämndens arbetsutskott §27 2011-08-15 
  
Kulturchefen informerar nämnden om att han har varit i kontakt med Marie 
Nilsson, Hestra Samhällsförening som bekräftar att allsångsarrangemanget på 
berget genomfördes den 13/8 2011 med stor publik framgång, och att 
arrangemanget därmed gick med ekonomiskt överskott.  
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) anser att med anledning av att arrangemanget gick med 
ett ekonomiskt överskott kan kulturnämnden inte i efterskott bevilja Hestra 
Samhällsförenings ansökan om bidrag, och förslår därför att kulturnämnden 
avslår föreningens ansökan. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till att arrangemanget gick med ett ekonomiskt överskott 

avslå Hestra  Samhällsförenings ansökan om bidrag. 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Hestra Samhällsförening 
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Kn §45   Dnr:  KN.2011.42   805 
  
 Bidrag jubileum 20 år   
  
Kn §45  2011-08-29  Ärendebeskrivning 

Föreningen D.O.M.M. har ansökt om ett bidrag på 7000 kr till föreningens 20 
årsjubileum den 21 – 23 oktober. Jubileet är ett öppet arrangemang som 
genomförs i Torghuset, Smålandsstenar. Medarrangörer är Studiefrämjandet 
och Sverok.  
Marknadsföring av arrangemanget kommer att ske via affischering, 
tidningsannons, Flyers och inbjudningskort.  
 
Arrangemanget är öppet för alla och vänder sig främst till ungdomar i Gislaveds 
kommun, men besökare väntas även från andra delar av landet och i alla 
åldersgrupper. Syftet är att visa upp att det finns alternativa fritidsintressen som 
lätt kan glömmas bort. Att spela spel behöver inte innebära dator- eller tv-spel, 
utan att det också finns mer sociala och kreativa alternativ för människor i alla 
åldrar. Föreningen är politiskt och religiöst obunden och öppen för alla. Hela 
evenemanget är helt drog och alkoholfritt och påverkade personer kommer att 
avvisas. 
 
Beslutsunderlag 
Dnr. 2011.42 Bidragsansökan, D.O.M.M. 
Kulturnämndens arbetsutskott §29 2011-08-15 
  
Förslag 
Solveig Davidsson (M) 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 bevilja föreningen D.O.M.M. ett bidrag på 5 000 kr. 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Föreningen D.O.M.M 
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Kn §46   Dnr:  KN.2011.41   805 
  
 Spelkonvent "Small Con 2011"   
  
Kn §46  2011-08-29  Ärendebeskrivning 

Föreningen D.O.M.M  har ansökt om ett bidrag på 1 000 kr till eventet 
”SmallCon” i Torghuset, Smålandsstenar den 29-31 juli. Under tre dagar finns 
det möjlighet att spela spel och umgås. Arrangemanget är öppet för alla och är 
helt alkohol och drogfritt. Medarrangörer är Studiefrämjandet och Sverok. 
Kostnaderna beräknas till 1 445 kr. Fri entré.  Föreningen uppskattar att man får 
400 kr i bidrag från Sverok. 
 
Eftersom det är första gången kulturnämnden stöter på organisationen Sverok 
följer här en kort presentation. 
Sverok är ett ungdomsförbund med 120 000 medlemmar i 950 föreningar över 
hela landet. I Sverok startar och driver ungdomar sina föreningar på egna villkor 
och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport 
och LAN är de huvudsakliga verksamheterna. Sverok får en stor del av sina 
inkomster från Ungdomsstyrelsen. Statens syfte med bidraget är att stödja 
ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Mer 
information om Sverok går att hitta på hemsidan www.sverok.se 
 

 Beslutsunderlag 
Dnr. 2011.41 Bidragsansökan, D.O.M.M. 
Kulturnämndens arbetsutskott §28 2011-08-15 
Rapport av evenemang, D.O.M.M. 2011-08-25 
  
Förslag 
Solveig Davidsson (M) föreslår D.O.M.M beviljas ett bidrag på 1000 kr . 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att föreningen D.O.M.M  beviljas ett bidrag på 1 000 kr 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Föreningen D.O.M.M. 
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Kn §47   Dnr:  KN.2011.44     
  
 Remiss stöd till föreningslivet   
  
Kn §47  2011-08-29  Ärendebeskrivning 

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen lämnade i januari 2007 in en 
motion om stöd till föreningslivet. I motionen yrkas att kommunen utreder 
förutsättningarna för stöd i föreningslivet och lägger ett förslag till utökat 
ekonomiskt stöd till föreningslivet samt att kostnaderna tas med i budgetarbetet.  
 
Motionen remitterades till kulturnämnden och fritidsnämnden för beredning. 
Bägge nämnderna har lämnat yttrande till kommunstyrelsens arbetsutskott i 
frågan. Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade den 6 november 2007 
fritidsnämndens och kulturnämndens yttranden. Arbetsutskottet beslutade att 
återremittera motionen till kommunstyrelsekontoret för att invänta 
handläggningen av kulturnämndens utredning ”Bidrag till kulturverksamhet i 
Gislaveds kommun”.  
 
Båda nämnderna har gjort en översyn av sina fördelningsregler och 
kulturnämnden tog beslut om ”Bidrag till kulturverksamheten i Gislaveds 
kommun”, den 8 juni 2009, som man arbetar efter. På sikt kommer 
tillämpningsregler att utformas. Fritidsnämnden gjorde en bidragsutredning 
redan 2004, där man bland annat indexsäkrar bidragsnivåerna och premierar 
föreningar som gör exempelvis samhällsnytta.  
 
Man kan konstatera att resurserna till stöd för föreningarna behandlas i samband 
med budget.  
 
I 2011 års budget har det anslagits 1 480 000 kr till kulturnämnden och              
8 046 000 kr till fritidsnämnden .  

 
Beslutsunderlag 
Motion till stöd för föreningslivet den 8 januari 2007 
Kulturnämnden 11 juni 2007, § 11 
Kulturnämnden den 8 juni 2009, § 31 
Kommunstyrelsen den 4 april, § 102 
Kulturnämndens arbetsutskott §30 2011-08-15  
Yttrande över återremiss angående motion om stöd till föreningslivet, 
Dnr.KN2011.44 
 
Förslag 
Solveig Davidsson föreslår att kulturnämnden beslutar anta yttrandet över 
återremiss angående motion om stöd till föreningslivet 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta yttrandet över återremiss angående motion om stöd till 

föreningslivet. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §48   Dnr:  KN.2010.40   806 
  
 Tillfälligt investeringsanslag till kultur- och musikföreningar   
  
Kn §48  2011-08-29  Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 20 december 2010 §52 om 
fördelningen av ett tillfälligt investeringsbidrag på 284 500 kr till kultur- och 
musikföreningarna. 
 
De föreningarna som fick ett bidrag ska redovisa att investeringen är genomförd 
till kulturnämnden senast den 1 juli 2011.  
 
Med ett undantag har samtliga föreningar inkommit med en slutredovisning av 
genomförd investering. Den förening som inte är klar väntar på leverans från 
leverantör och kommer att komplettera slutredovisning när hela leveransen är på 
plats. Detta beräknas ske under hösten 2011. 

 
Beslutsunderlag 
Kulturnämnden §40 2010-10-25 
Kulturnämndens arbetsutskott §42 2010-11-08 
Ansökningar ”Tillfälligt investeringsanslag till kultur- och musikföreningar” 
Kulturnämndens arbetsutskott §43 2010-12-06 
Kulturnämnden §52 2010-12-20 
Sammanställning av redovisning av ”Tillfälligt investeringsanslag till kultur- 
och musikföreningar 
 
Förslag 
Solveig Davidsson föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna 
föreningarnas redovisning av genomförda investeringar.  
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna föreningarnas redovisning av genomförda investeringar. 
 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds hembygdskrets, Gislaveds Industrimuseum, Gislaveds Drum & Drill 
Corps, Gislaveds Manskör, Gislaveds Storband, Gislaveds Orkesterförening, 
Västbo Musikkår 
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Kn §49   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  
Kn §49  2011-08-29   Kommunfullmäktige 2011-06-20 

§66 Reglemente för kulturnämnden 
§74 Helårsprognos1, Gislaveds kommun 
§75 Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2012 – 2016 
§76 Fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort 
§77 Överföring av medel från socialförvaltningen till kulturförvaltningen 
avseende Ungdomens kulturhus 
 
Kommunstyrelsen 2011-06-21  
§ 262 Medborgarundersökning 2011-09-02 
 
Solveig Davidsson (M) och Bo Linde (S) rapporterar från deras möte med 
kommunrevisionen. 
 
Solveig Davidsson (M) rapporterar att hon den 26 augusti deltog i ett 
seminarium om den regionala kulturplanen med kulturpolitiker från länets 
kommuner. 
 
Kulturchefen informerar om att Anderstops bibliotek återinvigs lördagen den 3 
september 2011 kl. 14.00 – 16.00. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna. 
 
 
  

 
 


