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Kn §4   Dnr:  KN.2013.9   042 
  
Bokslut 2012   
  
Ärendebeskrivning 
Bokslutet visar ett positivt ekonomiskt resultat på 324 tkr. Det är tre områden 
som områden visar ett överskott. Det är externa intäkter, personalkostnader och 
kapitalkostnader. De ökade intäkterna balanseras av ökade kostnader inom 
området material/tjänster. På grund av personalomsättning under 2012 uppstod 
perioder med vakanser vilket är merparten av personalkostnadens överskott. 
Kapitalkostnadsöverskottet beror på att bytet av belysning i Gislaved bibliotek 
blev betydligt billigare än beräknat, samt att införandet av en webbaserad 
bibliotekskatalog är påbörjat med inte slutfört under 2012. 
 
Investeringarna under 2012 uppgick till 849 tkr och är fördelade på möbler 284 
tkr, konstinköp 219 tkr, IT 118 tkr, instrument/kopiator 111 tkr och belysning 31 
tkr.  Investeringsbudgeten visar ett överskott på 1 244 tkr. Av dessa medel 
kommer 909 tkr begäras ombudgeterade till 2013, varav 849 tkr är avsatta till 
konstnärlig utsmyckning och 150 tkr till projektet att införa en webbaserad 
bibliotekskatalog.   
 
Boulevardteaterns föreställning ”Kenta och Barbisarnas” för kommunens 5-åringar 
var planerad att genomföras i december 2012. Teatergruppen blev förhindrad att 
genomföra föreställningen och den flyttades fram en månad till januari 2013. 
Kostnaden för föreställningen är 59 000. Nu kommer den kostnaden att belasta 
2013 års budget med konsekvensen att en teaterproduktion för en hel årskurs 
elever måste ställas in 2013.   
 
Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot 
uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2012 kan därför anses 
vara uppfyllda. 
 
Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god 
ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
Bokslut kulturnämnden 2012 
Kulturnämndens arbetsutskott §3 2013-02-11 Dnr:  KN.2013.9 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att begära ombudgetering av investeringsmedel på 150 tkr för att slutföra 

genomförandet av en webbaserad bibliotekskatalog 
att  begära ombudgetering av investeringsmedel till konstnärlig utsmyckning på 

849 tkr för  genomförande av pågående och kommande utsmyckningsprojekt 
att  begära ombudgetering av driftskostnader på 59 000 kr för att täcka 

kostnader för flyttad barnteaterproduktion från december 2012 till januari 
2013 

att godkänna 2012 års bokslut och lägga det till handlingarna 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
3 

 2013-02-25  
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §5   Dnr:  KN.2013.6     
  
Remiss -  regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS)   
  
Ärendebeskrivning 
Regionförbundet, Jönköpings län, har överlämnat remiss av förslag till 
Regionalutvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS). Regional utveckling 
handlar om dialog och samverkan kring gemensamma visioneroch övergripande 
mål för utvecklingsarbetet.  Under åren 2011 och 2012 har Regionförbundet 
Jönköpings län i brett samråd format ett förslag till regional utvecklingsstrategi 
(RUS) för Region Jönköping, det vill säga Jönköpings län. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss – Regional utvecklingsstrategi för Region Jönköping (RUS) 
Ks §47 Dnr: KS.2013.21 Remiss - Regional utvecklingsstrategi för Region 
Jönköping (RUS) 
Kulturnämndens arbetsutskott §4 2013-02-11Dnr:  KN.2013.6 
 
Kulturchefen presenterar ett förslag till yttrande över regional utvecklingsstrategi 
för Region Jönköping (RUS). 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till yttrande över regional utvecklingsstrategi för Region 

Jönköping (RUS) 
 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §6   Dnr:  KN.2013.5     
  
Yttrande Open Space    
  
Ärendebeskrivning 
Den 16 oktober 2012 genomfördes ett större möte, ett så kallat Open Space, i 
Gisle Sportcenter. Open Space är ett demokratiskt deltagande möte där 
deltagarna själva bestämmer dagordningen. Cirka 580 gymnasielever, från 
Gislaveds gymnasium i årskurs 1 och 3 deltog, tillsammans med förtroendevalda, 
tjänstemän och lärare. Cirka elva förtroendevalda, tio tjänstemän och ett 40 – tal 
lärare medverkade. Mötets huvudtema var ”Vad vill du ändra på i Gislaveds 
kommun?” 
 
Rapporterna från Open Space har fördelats utifrån dess innehåll till olika 
intressenter, det vill säga till nämnder, förvaltningar, Gislaveds gymnasium, med 
flera som kan var berörda av de aktuella förslagen och idéerna. Intressenterna ska 
senast den 15 januari 2013 svara till kommunstyrelsen och avrapportera vilka 
planer och åtgärder man har för rapporterna/förslagen och idéerna, med 
utgångspunkt från sammanställningen i ”Fördelning rapporter Open Space till 
partier, nämnder, förvaltningar, med flera”. De politiska partierna kommer få ta 
del av hela materialet för sitt eget partiarbete. 
 
 
Beslutsunderlag 

 Sammanställning rapporter Open Space daterad den 16 oktober 2012 
 Fördelning rapporter Open Space daterad den 1 november 2012 

Ks §435 Dnr: KS.2012.227 Rapporter Open Space – fördelning av förslag 
Remissvar på Open Space, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott §5 2013-02-11 Dnr:  KN.2013.5 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att anta förslaget till remissvar på Open Space 
 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §7   Dnr:  KN.2012.23     
  
Ansökan bidrag resa till USA   
  
Ärendebeskrivning 
Båraryds kyrkokör planerar att genomföra en resa till Louisville Kentucky, USA 
någon gång under hösten 2013. Kyrkokören har med jämna mellan rum företagit 
en längre resa och har bland annat varit i Köpenhamn, Berlin och Oslo. 
Anledningen till den planerade resan till USA är att kören lärde känna Brian 
Gerard när han besökte Båraryd i samband med inspelningen av Sveriges 
Televisions serie ”Allt för Sverige”. Brian Gerard är pastor i First Christians 
Church of Louisville och Båraryds kyrkokör har hans kyrka som mål för sin resa, 
där de kommer att medverka med sång. 
 
Kyrkokören menar att deras resa kommer att skapa uppmärksamhet i media och 
på så sätt placera Båraryd och Gislveds kommun på kartan. De tänker också 
dokumentera resan genom film och fotgrafier och i efterhand visa och berätta för 
alla som är intresserade av körens resa.  
 
I dagsläget finns det ingen budget för resan. Resebolagen kan inte lämna någon 
offert förrän tidigast 330 dagar innan resan. Förutom en bidragsansökan på 50 000 
kr till Gislaveds kommun har kören sökt bidrag från Gislaveds pastorat, som har 
beviljat ett bidrag. I början av 2013 kommer en bidragsansökan att skickas till 
Växjö stift. Kören kommer under året att arrangera ett antal tillställningar för att 
få in pengar till körkassan.  
  
Båraryds kyrkokör har inkommit med kompletterande uppgifter till sin tidigare 
insända ansökan om bidrag till resa till USA. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till USA-resa, Båraryds kyrkokör 
Knau §13 Dnr:  KN.2012.23, Ansökan bidrag resa till USA   
Kompletterande uppgifter till ansökan, Båraryds kyrkokör 
Kulturnämndens arbetsutskott §6 2013-02-11 Dnr:  KN.2012.23 
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) föreslår att kulturnämnden avslår Båraryds kyrkokörs 
ansökan om bidrag till resa till USA med följande motivering: Kulturnämnden kan 
enligt de bidragsregeler som kommunfullmäktige har beslutat om endast ge bidrag 
till kulturarrangemang och projekt som genomförs i Gislaveds kommun och som 
kommer kommuninvånarna till del. Av den anledningen har kulturnämnden vid 
tidigare tillfällen avslagit ansökningar om resebidrag.  
  
Arne Lind (S) yrkar bifall till Solveig Davidssons förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt det samma. 
 

 
Kulturnämnden beslutar 
 
att avslå Båraryds kyrkokörs ansökan om bidrag till resa till USA med följande 

motivering:  
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Kn§7  forts 
 
Kulturnämnden kan enligt de bidragsregler som kommunfullmäktige har 
beslutat om endast ge bidrag till kulturarrangemang och projekt som 
genomförs i Gislaveds kommun och som kommer kommuninvånarna till del. 
Av den anledningen har kulturnämnden vid tidigare tillfällen avslagit 
ansökningar om resebidrag. 

  
 
 
Expedieras till: 
Båraryds kyrkokör 
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Kn §8   Dnr:  KN.2011.4   102 
  
Val av kulturnämndens arbetsutskott   
  
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige utsåg vid sitt sammanträde den 31januari 2013 Barbro                       
Ekholm-Nestander (KD) som ny ersättare i kulturnämnden. Hon föreslås ersätta 
David Freij (KD), som entledigades av kommunfullmäktige den 13 december 2012. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige den 13 december 2012, § 178 
Nominering från KD daterad den 14 januari 2013 
Valberedningens presidium protokoll den 17 januari 2013, § 1 
Kommunfullmäktige §4 2013-01-31Dnr: KS.2013.1 
 
Förslag 
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut §4 2013-01-31 föreslår Solveig 
Davidsson (M) att kulturnämnden utser Barbro Ekholm-Nestander (KD) till 
ersättare i kulturnämndens arbetsutskott till och med 31 december 2014. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt det samma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att utse Barbro Ekholm-Nestander (KD) till ersättare i kulturnämndens 

arbetsutskott till och med 31 december 2014 
 
 
 
Expedieras till: 
Barbro Ekholm-Nestander 
Kommunstyrelsen 
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Kn §9   Dnr:  KN.2013.3     
  
Delegationsbeslut   
  

 4.2 Bidrag till föreningar 
Finnvedin Katrilli har blivit beviljade ett bidrag på 2 000 kr till den traditionella 
Kalevalafesten. Den anordnas den 2 mars 2013 i Anderstorps Folkets Hus. 
Arrangemanget kommer att annonseras i dagspressen och ger alla intresserade 
möjlighet att delta. 
Delegat: Kulturchefen 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut 
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Kn §10   Dnr:  KN.2013.4     
  
Meddelanden   
  

 Kommunfullmäktige § 183 2012-12-13 
Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö 
kommuner 

 
 Kommunfullmäktige §4 2013-01-31 Dnr: KS.2013.1 102 
 Valärende Kulturnämnden 
  
 Kulturnämndens ledamöter 

Bo Linde (S) rapporterar från en träff den 20 februari på Rosenlunds vårdcentrum. 
På  träffen informerades om resultatet från projektet ”Hälsosamt åldrande”. 
Gislaveds kommun har sedan hösten 2011 ingått i projektet med mötesplatser på 
Träffpunkt Gislow & Mariagården, Hälsolyften & simhallen Gislaved och 
Smålandsstenar, biblioteken Gislaved, Smålandsstenar och Reftele. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna 
 

 


