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Kn §35   Dnr:  KN.2011.32     
  
 Mål och budget 2012 - 2016   
  
Kn §35  2011-06-13  Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har lagt ett förslag till strategiskt styrdokument inför mål och 
budget 2011 – 2016. Kommunfullmäktige tar beslut om dokumentet den 20 
juni. 

   
Förslaget innebär en utökning av kulturnämndens budgetram med 700 tkr i 
enligt utblicken 2012-2015. Investeringsbudget uppgår till 1000 tkr. 

 
I det strategiska styrdokument formuleras sex konkretiserade mål som 
kulturnämnden ska arbeta med under 2012. Dessa mål är kopplade till 
kommunens övergripande mål.  

  
Samtliga nämnder ska i samband med sitt förslag till budget för år 2012 
redovisa en prioriteringslista som kan verkställas om det ekonomiska läget 
försämras. Prioriteringslistan baseras på att driftramen sänks med ytterligare 1 
procent. 

 
Beslutsunderlag 
Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2011 – 2016, ks 2011-07-17. 

 
 
  Kulturnämnden diskuterar mål och inriktning för budgetåret 2012. 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att kulturchefen får i uppdrag att ta fram ett förslag till budget för 2012 -

2016 
att  förslaget ska utgå ifrån diskussionerna vid dagens sammanträde 
att  förslaget tas upp till politisk beredning vid arbetsutskottets sammanträde 

den 15 augusti 
 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §36   Dnr:  KN.2008.13   805 
  
 Genomgång av studieförbundsverksamheten   
  
Kn §36  2011-06-13  Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har genomfört en utvärdering och uppföljning av 
studieförbundet Vuxenskolans verksamhet i Gislaveds kommun 2009. 
Utvärderingen har genomförts av konsultföretaget pwc. 

 
Beslutsunderlag 
PM, utvärdering och uppföljning av Vuxenskolans verksamhet – november 
2010. pwc. 
Kulturnämndens arbetsutskott §47 2010-12-03  
Kulturnämndens arbetsutskott §21 2011-05-30 
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) föreslår att kulturnämnden utan vidare åtgärd lägger 
uppföljningen och utvärderingen av Studieförbundet Vuxenskolan till 
handlingarna. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att utan vidare åtgärd lägga uppföljningen och utvärderingen av 

Studieförbundet Vuxenskolan till handlingarna. 
 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §37   Dnr:  KN.2011.35     
  
 Remiss regional kulturplan 2012-2014   
  
Kn §37  2011-06-13  Ärendebeskrivning 
 Från och med nästa år kommer staten lämna en del av det statliga stödet till  
 kulturen i länet som ett samlat kulturbidrag som Landstinget ska fördela. Nu går  
 den regionala kulturplanen ut på öppen remissrunda till länets kommuner och  
 civilsamhället. 
 
 Riksdagen har beslutat att införa en ny modell för regional tilldelning av statliga  
 kulturmedel. Modellen kallas kultursamverkansmodellen.  
 Kultursamverkansmodellen innebär att den regionala nivån får ökat ansvar  
 eftersom Landstinget får fördela en stor del av de statliga kulturpengarna i sitt  
 län. 
  
 Landstinget i Jönköpings län har därför under perioden hösten 2010 – våren  
 2011 arbeta fram en kulturplan. Kulturplanen innehåller en kortare  
 nulägesbeskrivning av de regionala verksamheter som idag tar emot statligt  
 stöd, en analys av de breda utvecklingsmöjligheterna både avseende enskilda  
 kulturområden och kulturpolitiska aspekter. I Kulturplanen beskriver  
 Landstinget hur man vill utveckla kulturlivet i Jönköpings län. 
 
 Kulturplanen i Jönköpings län har tagits fram av Landstinget i samverkan med  
 länets kommuner och i samråd med länets kulturliv och det civila samhället. 
 Materialet är ett tjänstemannaförslag. Remissen ska vara besvarad senast den 20  
 juni. 
 

Beslutsunderlag 
Regional kulturplan 2012-2014, Landstinget i Jönköpings län. 
Kulturnämndens arbetsutskott §22 2011-05-30 
 
Kulturnämnden formulerar inriktning och innehåll till kommunens svar på 
remissupplagan av Regional kulturplan 2012  - 2014. 
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) föreslår kulturnämnden: 
att  kulturchefen får i uppdrag att sammanställa ett remissvar med den 

inriktning och det innehåll som har framkommit under sammanträdet. 
 att  remissvaret ska kommuniceras med kulturnämnden innan det skickas 

vidare till  Jönköpings läns landsting. 
 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att kulturchefen får i uppdrag att sammanställa ett remissvar med den 

inriktning och det innehåll som har framkommit under sammanträdet. 
 att  remissvaret ska kommuniceras med kulturnämnden innan det skickas 

vidare till  Jönköpings läns landsting. 
 
Expedieras till: 
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Kn §38   Dnr:  KN.2011.36     
  
 Remiss detaljplan för del av fastigheterna vik 1:97, Bjärsved 5:40 m.fl   
  
Kn §38  2011-06-13  Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att ge möjlighet till nybyggnad av en skidome 
(inomhusbacke), en skidtunnel samt tillhörande servicebyggnad och 
parkeringsplatser. Utbyggnaden gör att skidsäsongen kan förlängas till att pågå 
året runt.  
 
Vintrarna i södra Sverige är opålitliga vilket leder till osäkra skidsäsonger för 
både besökare och Isabergsstiftelsen. För att verksamheten ska vara mindre 
väder- och säsongsberoende och för att utöka skidsäsongen till hela året vill 
Isabergsstiftelsen bygga in en skidbacke och ett längdskidspår inomhus samt 
uppföra en servicebyggnad. 
 
Genom de nya anläggningarna kan den snöberoende delen av verksamheten 
garanteras året runt. 
 

Detaljplanen är ute på samråd under tiden 2011-05-25 - 2011-06-17 
 

Beslutsunderlag 
Remiss detaljplan för del av fastighet Vik 1:97, Bjärved 5:40 m.fl., Bygg- och 
miljöförvaltningen. 
Kulturnämndens arbetsutskott §23 2011-05-30  
 
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 ställa sig bakom förslaget till detaljplan för del av fastighet Vik 1:97, 

Bjärved  5:40 m.fl. 
 
 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Kn §39   Dnr:  KN.2011.37     
  
 Öppettider   
  
Kn §39  2011-06-13  Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen föreslår att öppettiderna vid Anderstops bibliotek utökas 
och ändras i samband med att det nyrenoverade biblioteket i Anderstorp öppnar. 
Öppettiderna föreslås utökas med 5 timmar per vecka, samt att biblioteket håller 
öppet den första söndagen i februari, mars, april, oktober, november och 
december. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till utökade och ändrade öppettider vid Anderstorps bibliotek, 
kulturförvaltningen.                  
Kulturnämndens arbetsutskott §24 2011-05-30 
  
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 utöka och ändra öppettiderna vid Anderstops bibliotek enligt 

kulturförvaltningens förslag från och med Anderstorps biblioteks 
återinvigning i september 2011. 
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Kn §40   Dnr:  KN.2011.12   860 
  
 Delegationsbeslut   
  
Kn §40  2011-06-13  Ärendebeskrivning 
                4.3 Bidrag till föreningar 

Studieförbundet SENSUS har beviljats ett bidrag på 2 500 kronor för konsert 
med  Varbergs kammarkör den 7 juli 2011. 

 Delegat: Kulturchefen. 
 
 8.2.2 Anställning av vikarie 

Nina Persson har anställts som semestervikarie under perioden 2011-06-27 - - 
2011-08-11, med placering på Gislaveds bibliotek. 

 Delegat: Tf bibliotekschef 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut. 
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Kn §41   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  
Kn §41  2011-06-13  Ärendebeskrivning 
                  Kommunfullmäktige 
 Kf §37 2011-04-28 

Lokal överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och 
integration  av flyktingar och andra invandrare i Gislaveds kommun (Löken) 

 
 Kf §40 2011-04-28 

Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2010 för kommunens 
verksamhet 

 
 Kf §41 2011-04-28 

Gislaveds kommuns årsredovisning 2010 inklusive förvaltningsberättelse,          
personalekonomisk redovisning och miljöbokslut 

 
 Kf §42 2011-04-28 
                                        Ombudgetering 1:2011 
 
 

Kultursekreterare Rickard Wennerberg informerar om resultatet av Salvador    
Daliutställningen på kulturhuset Borgen. 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  godkänna lämnad redovisning av meddelanden. 
 
 
 

 
 


