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Kn §20   Dnr:  KN.2011.24     
  
 Bidrag konserter "Oh happy day" 15 maj 2011   
  
Kn §20  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

Kyrkokören i Södra Hestra och Gryteryd, som är en ideell förening inom 
kyrkan, ansöker om ett bidrag på 8 000 kronor till en konsert den 15 maj i Södra 
Hestra kyrka med artisten Magnus Bäcklund, Partybandet, kyrkokören, 
barnkören och konfirmanderna.  Två konserter kommer att ges, en för sponsorer 
och en för allmänheten. Kören är huvudman för konserterna och står för hela 
finansieringen. 
 
Budgeten för arrangemanget är 60 000 kr. I ansökan redovisas att sponsorpaket 
är sålda för ca 40 000 kr.  Kören försöker nu få ihop de resterande 20 000 kr 
som fattas för att arrangemanget ska gå runt. En förutsättning för sponsorerna är 
att det ska vara fri entré till konserten.  
 
Kyrkokören planerar också att söka bidrag från SENSUS. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag, Södra Hestra och Gryteryds kyrkokör 
Kulturnämndens arbetsutskott §11 2011-04-04 
 
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 Södra Hestra och Gryteryds kyrkokör beviljas ett bidrag på 8 000 kr till 

konsert den 15 maj i Södra Hestra kyrka med artisten Magnus Bäcklund,     
Partybandet, kyrkokören, barnkören och konfirmanderna. 

 
 
 
Expedieras till: 
Södra Hestra och Gryteryd kyrkokör 
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Kn §21   Dnr:  KN.2011.19     
  
 Energistrategi, remiss kommunal energiplan   
  
Kn §21  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommun har tagit fram ett förslag på en Energistrategi 2011-2020 
med gemensam åtgärdsplan för både kommunens redan antagna klimatstrategi 
och för energistrategin.   
 
Strategin ska omfatta användning, produktion och distribution av energi i 
kommunen som geografiskt område men även avhandla energifrågor internt 
inom den kommunala organisationen. 
 
Den som vill lämna synpunkter på energistrategin ska göra det senast den 3 maj 
2011. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag på Gislaveds kommuns Energistrategi 2011-2020, kommunstyrelsen.            
Dnr 2011.19 

                                       Kulturnämndens arbetsutskott §12 2011-04-04 
 

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 ställa sig bakom förslaget till Energistrategi 2011-2020 för Gislaveds 

kommun. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §22   Dnr:  KN.2011.22     
  
 Remiss detaljplan för Henja 10:13 i Gislaved   
  
Kn §22  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

Detaljplan för Henja 10:13 i Gislaved, Bruksvillan är utsänd för yttrande. Senast 
den 15 april ska synpunkter vara inskickade till bygg- och miljöförvaltningen.  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten 
Henja 10:13. Byggnationen föreslås som två flerbostadshus i form av punkthus i 
sex våningar med totalt ca 60 bostadsrättslägenheter. Planen innehåller även 
möjligheten att tillskapa lokaler för vård, handel, service, kontor, restaurang, 
vandrarhem eller dylikt för den befintliga Bruksvillan. 
 
I gällande plan är området avsatt för industri och kontor i två våningar och 
tillåter inte bostäder. Ny detaljplan måste därför upprättas. Detaljplanen 
innefattar också en strandremsa närmast Nissan som avsätts till parkmark där en 
strandpromenad föreslås. Strandskydd saknas för området idag men inträder i 
samband med detaljplaneläggningen. Strandskyddet föreslås upphävas delvis 
inom planområdet. Upphävandet omfattar kvartersmarken för bostäder. 
Detaljplanen gör det också möjligt att uppföra en brygga vid Nissans strand. 
 

 Planen tar upp natur- och kulturvärden i området. Parkområdet med sina träd 
har så   höga natur och kulturvärden att alla större park- och ädellövträd och 
alléer ska sparas. ”Bruksvillan” med trädgård ingår i planområdet. Det finns 
dokumenterat att  platsen bebotts sedan 1743 men den nuvarande herrgården 
stod klar 1850.   Detta är en sådan byggnad som bedöms åsyftas i 3 kap 12 § 
PBL. Byggnaden skyddas i detaljplanen med skyddsbestämmelse om att 
karaktärsdragen skall bevars. Med hänsyn till byggnadens kulturhistoriska 
värden bör ombyggnads- och underhållsarbeten utföras med traditionell teknik 
och traditionella material. Vid större ombygg-nads- och underhållsarbeten bör 
det ställas krav på särskilt antikvarisk sakkunnig  medverkan. 

 
Beslutsunderlag 
Remiss detaljplan för Henja 10:13 i Gislaved, bygg- och miljönämnden 
Kulturnämndens arbetsutskott §13 2011-04-04 
 
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 ställa sig bakom förslaget till detaljplan för Henja 10:13, under 

förutsättning att förslagen i planen om bevarande av alla större park- och 
ädellövträd och alléer,  och att Bruksvillan skyddas enligt 3 kap 12 § PBL 
genomförs. 

 
 
Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Kn §23   Dnr:  KN.2011.26     
  
 Bidrag Gisledagarna 2011   
  
Kn §23  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

Svensk Handel Gislaved har inkommit med en ansökan om bidrag till årets 
Gisledagar som Blir de 21:a i ordningen och genomförs den 27 – 29 maj. 
Arrangemanget kommer att se ut ungefär som tidigare år. Att genomföra ett 
gratis framträdande med kända artister beräknas kosta ca 400 000 kronor.  
 
Beslutsunderlag 
Anhållan om sponsorbidrag till Gisledagarna 2011 
Kulturnämndens arbetsutskott §14 2011-04-04 
 
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 Svensk Handel Gislaved beviljas ett bidrag på 8000 kr som ska 
användas till aktivteter för barn- och ungdomar 

 att  bidraget betalas ut i efterskott och när Svensk Handel Gislaved har 
inkommit med en redovisning av vilka aktiviteter som har 
genomförts.  

 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Svensk Handel, Gisledagarna 
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Kn §24   Dnr:  KN.2011.28     
  
 Reglemente för kulturnämnden   
  
Kn §24  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

Inför den nya mandatperioden genomförs en revidering av samtliga nämnders 
reglementen. En arbetsgrupp av tjänstemän från respektive förvaltning har 
träffats under ledning av kommunsekreteraren för att samordna framtagandet av 
förslagen till nya reglementen. 
 
Enligt den tidsplan som är upprättad kommer kommunfullmäktige att fatta 
beslut om reglementena vid sitt sammanträde i juni 2011. 

 
Beslutsunderlag 
Förslag till reglemente för kulturnämnden, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott §15 2011-04-04 
 
Förslag 
Bo Linde (S) yrkar att kulturnämnden föreslår att justerringen av nämndernas 
protokoll ska göras av ordförande och av minst en ledamot som representerar 
oppositionen. 

                   
Ordförande föreslår att kulturnämnden antar förslaget till reglemente för 
kulturnämnden med Bo Lindes tillägg. 

 Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till reglemente för kulturnämnden med tillägget att 

justerringen av nämndernas protokoll ska göras av ordförande och av 
minst en ledamot som representerar oppositionen. 

 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §25   Dnr:  KN.2011.10   805 
  
 Ansökan bidrag till utgivande av hembygdsbok över Valdshults socken   
  
Kn §25  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

Valdshults hembygdsförening har ansökt om bidrag till utgivande av 
Hembygdsbok över Valdshults socken. Hembygdsboken kommer att innehålla 
fakta från dåtid till nutid om alla torp, gårdar samt övriga historiska händelser. 
Syftet med boken är att möta en efterfrågan på ett historiskt material från bybor, 
avflyttade, ättlingar, forskare samt övriga som är intresserade av byns historia. 
Boken har även som syfte att kunna ge det uppväxande släktet en inblick i 
socknens historia, invånare och händelser.   
 
Arbetet påbörjades 2005 och boken kommer att sammanställas 2011, som 
kommer att tryckas i 1000 exemplar. Kostnaden beräknas till 170 000 kronor. 
Leader Västra Småland har beviljat ett bidrag på 30 000 kronor. Under 2010 har 
ca 600 ideella timmar lagds ner på att sammanställa, forska och skriva. 
 
Kulturförvaltningen har begärt in kompletterande uppgifter som inkom från 
föreningen den 9 mars. Av den planerade upplagan på 1000 böcker förväntar sig 
föreningen att sälja ca 500 böcker, till ett pris av 200 – 250 kr/st. � 100 000 
kr/125 000 kr. Resterande böcker finns för framtida efterfrågan.  Valdshults 
hembygdsförening har också en avsatt grundplåt till boken. Föreningen söker ett 
kommunalt bidrag på 75 000 kr.  

 
Beslutsunderlag 
Ansökan bidrag för utgivande av hembygdsbok över Valdshults socken, 
Valdshults hembygdsförening. 
Kompletteringar till ansökan inkomna den 9 mars, Valdshults 
hembygdsförening 
Kulturnämndens arbetsutskott §16 2011-04-04 
 
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 Valdshults hembygdsförening beviljas ett bidrag på 8000 kr till utgivning 

av hembygdsboken över Valdshults socken 
 
att  bidraget betalas ut i samband med att boken ges ut. 

 
 
 
 
Expedieras till: 
Valdshults hembygdsförening 
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Kn §26   Dnr:  KN.2011.30   880 
  
 Biblioteksärenden   
  
Kn §26  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

Bibliotekschefen har tagit fram ett förslag till studieresa den 24 och 25 maj 
2011 för samtliga personal inom biblioteksverksamheten. Studieresan är en del 
av personalens kompetensutveckling och syftar till att utveckla kommunens 
biblioteksverksamhet. För att kunna genomföras måste samtliga bibliotek 
stängas under dessa dagar. 
 
Anbud på inredning och tekniskutrustning till Anderstorps bibliotek har 
inkommit. Kulturnämnden har avsatt 1000 000 kr till detta. Anbuden pekar mot 
en kostnadsökning med 200 000 kr.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till studieresa för bibliotekens och bokbussens personal, 
kulturförvaltningen  
Beräkningar av inkomna anbud och återstående upphandling till Anderstorps 
bibliotek, kulturförvaltningen. 
Kulturnämndens arbetsutskott §17 2011-04-04 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att samtliga bibliotek kan hålla stängt den 24 och 25 maj så 
att  föreslagen studieresa kan genomföras. 

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

 
Kulturchefen redogör för hur den uppkomna kostnadsökningen för Anderstops 
bibliotek kan täckas inom befintlig budget ram. 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att reinvesteringsutrymmet ska användas för att täcka 
kostnaderna för Anderstorps bibliotek, samt i övrigt täcka kostnaderna inom 
befintlig driftsbudget, att kulturförvaltningen ska återrapportera till 
kulturnämnden om förändringarna i budgeten påverkar möjligheten att nå  
målen för den övriga verksamheten. 

 Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att samtliga bibliotek kan hålla stängt den 24 och 25 maj så att föreslagen 

studieresa kan genomföras 
 
att  reinvesteringsutrymmet ska användas för att täcka kostnaderna för 

Anderstorps bibliotek,  samt i övrigt täcka kostnaderna inom befintlig 
driftsbudget  

 
att  kulturförvaltningen ska återrapportera till kulturnämnden om 

förändringarna i budgeten  påverkar möjligheten att nå målen för den 
övriga verksamheten. 
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Kn §27   Dnr:  KN.2011.12   860 

  
 Delegationsbeslut   
  
Kn §27  2011-04-18  Ärendebeskrivning 
                  
 4.3 Bidrag till föreningar 
               

Grekiska föreningen i Anderstorp har ansökt om 4 500 kronor för att täcka   
kostnaderna för en Grekisk-ortodox präst för en gudstjänst i Anderstops kyrka 
den 23 april 2011. Föreningen fick avslag på sin ansökan med motiveringen att  
kulturnämnden inte lämnar bidrag till religiösa sammankomster. 

 Delegat: Kulturchefen. 
 

 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut. 
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Kn §28   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  
Kn §28  2011-04-18  Ärendebeskrivning 

 
                                       Rapporter. 
                                       Kulturchefen informerar om hur arbetet med den nya Gisleparken fortskrider. 
 

Bo Linde (S) rapporterar från sitt deltagande i en konferens i Emmaboda om  
biografernas förutsättningar på landsbygden i samband med digitaliseringen. 

 
Ordförande meddelar att kulturnämndens sammanträde den 16 maj och 13 juni    
kommer att börja kl. 09.00 och pågå hela dagen. Vid dessa tillfällen kommer 
mål  och budget för 2012-2016 att behandlas.  
 
 
   

 
 


