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Kn §5    Dnr: KN.2014.11   042  
 
Bokslut 2013  
 
Ärendebeskrivning 
Bokslutet visar ett positivt ekonomiskt resultat på 420 tkr. Det är externa 
intäkter, 135 tkr, personalkostnader, 185 tkr, och kapitalkostnader, 118 tkr, 
som orsakar överskottet.  
 
De ökade intäkterna beror främst på en stark biljettförsäljning till Dansstudions 
10-årsjubileumsföreställning, fler deltagare i dans- och teatergrupperna och 
diverse tillfälliga statliga och regionala bidrag. På grund av sjukfrånvaro har det 
under året uppstått längre vakanser på ett par tjänster vilket står för merparten 
av personalkostnadens överskott. Kapitalkostnadsöverskottet uppstår på grund 
av att investeringarna inom biblioteksverksamheten slutfördes först i december 
månad, samt att det återstår investeringar att göra inom konstområdet. 
 
Investeringarna under 2013 uppgick till 658 tkr och är fördelade på möbler 170 
tkr, konstinköp 327 tkr, bibliotekens nya webbkatalog/hemsida 161 tkr. 
Investeringsbudgeten visar ett överskott på 1 059 tkr. Av dessa medel kommer 
949 tkr begäras ombudgeterade till 2014 för pågående och kommande 
konstutsmyckningsprojekt. 
 
Verksamheten har genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot 
uppfyllelse av de konkretiserade målen. Uppsatta mål för 2013 kan därför anses 
vara uppfyllda. 
 
Verksamheten har bedrivits inom de ekonomiska ramarna och med en god 
ekonomisk hushållning. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturnämndens bokslut 2013, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-02-10 §3 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att begära ombudgetering av investeringsmedel på 138 tkr från det allmänna 
 konstanslaget för att slutföra genomförandet av renoveringen av 
 Torgskulpturen i Burseryd 
att  begära ombudgetering av investeringsmedel på 811 tkr från anslaget till 
 konstnärlig utsmyckning fastighetsprojekt för genomförande av pågående 
 och kommande utsmyckningsprojekt 
 att godkänna 2013 års bokslut och lägga den till handlingarna 
 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §6    Dnr: KN.2014.4      
 
Barn- utbildningsnämndens strategi verksamheter 2014-18  
 
Ärendebeskrivning 
Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamhet ska medverka till att 
skapa en verksamhet med bra kvalitet. Den ska ses som barn- och 
utbildningsnämndens viljeinriktning till 2018 och riktar sig till alla, såväl barn, 
elever, vårdnadshavare, politiker, som personal inom barn- och 
utbildningsförvaltningen.  
 
Strategin anger vilka inriktningar som är viktigast för verksamheten. Den 
innehåller en vision, långsiktiga mål, och den pekar ut de 
verksamhetsområden som är av kritisk betydelse för att nå dit. Strategin 
bidrar till att bygga upp den profil som verksamheten vill ha. 
 
Strategin är övergripande för all verksamhet inom barn- och 
utbildningsförvaltningen: Förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem, 
familjecentral, förskoleklass, grundskola, fritidshem, fritidsgård, 
grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, högskola 
på hemmaplan och musikskola. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2013-12-16, §138, att överlämna 
Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter i Gislaveds kommun, 
för yttrande senast 2014-02-28. 
 
Beslutsunderlag 
Strategi för barn- och utbildningsnämndens verksamheter 2014-2018, 
remissversionen 2013-12-09  
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-02-10 §4 
Förslag till yttrande över Strategi för barn- och utbildningsnämndens 
verksamheter 2014-2018, kulturförvaltningen 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta förslaget till yttrande över remissen Strategi för barn- och  
 utbildningsnämndens verksamheter 2014-2018 
 

  
 

Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kn §7    Dnr: KN.2014.7      
 
Sarmråd - hastighetsplan för Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Det är numera möjligt att besluta om högsta tillåtna hastighet i steg om 10 
km/tim. Anpassningen av hastighetsgränserna är avsedd att ge en ökad 
trafiksäkerhet, ökad respekt och acceptans för hastigheterna och minskad 
miljöpåverkan. 
 
Enskilda kommuner genomför, på förslag från Trafikverket, hastighetsplaner i 
sina tätorter. Gislaveds kommun har i samverkan med grannkommunerna 
Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo tagit fram ett förslag till ny hastighetsplan för 
Gislaveds kommuns tätorter. Säker Trafik i Jönköpings län AB har medverkat 
vid framtagande av hastighetsplanen. 
 
Tekniska nämnden beslutade 2013-12-18 att skicka ut förslag till ny 
hastighetsplan för Gislaveds kommun på remiss till berörda instanser. Planen 
redovisas i framtagna kartor över befintliga hastigheter och förslag till nya 
hastigheter.  
 
Beslutsunderlag 
Hastighetsplan Gislaveds kommun, remissupplaga 2013-12-04 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-02-10 §5 
 
Förslag 
Bo Linde (S) föreslår att hastigheten ska vara 50 km/h på genomfartslederna i 
samtliga tätorter. Detta i motsats till de 40 km/h som föreslås i 
hastighetsplanen. Undantag ska endast göras för sträckor med speciella 
omständigheter, exempelvis när genomfartsleden passerar en skola. 
  
Solveig Davidsson föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets 
förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bo Lindes 
förslag och finner att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Kulturnämnden godkänner följande beslutsgång.  
Ja-röst för arbetsutskottets förslag  
Nej-röst för Bo Lindes förslag 
 
Omröstningsresultat 
Med 5 ja-röster för arbetsutskottet förslag och 4 nej-röster för Bo Lindes 
förslag beslutar kulturnämnden bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lämna förslaget till hastighetsplan för Gislaveds kommun utan anmärkning 

  
 

Expedieras till: 
Tekniska nämnden 
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Kn §8    Dnr: KN.2014.5      
 
Bidrag till dansteater Ronja Rövardotter  
 
Ärendebeskrivning 
Studieförbundet Medborgarskolan ansöker om 21 000 kr i bidrag till 
dansteatern Ronja Rövardotter. Bidraget ska användas till kostnader för lokal 
6000 kr, kostym och ljudteknik 15 000 kr.  I den budget som redovisas i 
bidragsansökan uppgår kostnaderna till 65 000 kr och intäkterna till 63 000 kr 
(biljettintäkter).  
 
Arrangemanget äger rum den 23 mars i Konsertsalen, Gislaved. 
 
Huvudrollerna Ronja, Birk, Mattis, Lovis, Borka, Undis, och Skalle Per dansas av 
tolv dansare i åldrarna 7 till 27 år. Övriga roller dansas/spelas av åttio barn och 
unga från Gislaveds kommun med omnejd. 
 
Synopsis följer Astrid Lindgrens saga Ronja Rövardotter, med tillstånd från 
Amatörteaterns riksförbund (ATR). Koreografierna till föreställningen är 
skapade av produktionens koreograf. 
 
Medborgarskolans mål för projektet är att både publik och deltagare ska få en 
kulturupplevelse, med alla teaterns aspekter; kostym, scenografi, musik, dans 
och agerande.  Det är speciellt viktigt att barn och unga både får se och uppleva 
väl genomarbetade kulturprojekt. 
 
Dansarna i föreställningen är delaktiga som dansare, publik, och 
”scenarbetare”/påklädare. Deltagarna, som är mellan 3-30 år, lär sig samarbete 
och ansvar, förutom agerande och dans.  
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag till dansteatern Ronja Rövardotter, Medborgarskolan 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-02-10 §6 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja Medborgarskolan ett förlusttäckningsbidrag på 10 000 kr till 

dansteatern Ronja Rövardotter 
  
 

Expedieras till: 
Medborgarskolan 
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Kn §9    Dnr: KN.2014.10   040  
 
Budget 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat, §134 2013-11-20, om mål och budget för 
2014 – 2018. De förändringar som har skett i kulturnämndens förslag till 
budget för samma period är att genomförandet av etapp 2 av Mötesplats Gisle 
har skjutits fram ett år. Det innebär att upptagna kostnader för hyror från och 
med 2016 och två nya tjänster har skjutits fram till utblickens senare år. I övrigt 
har kommunfullmäktige beslutat enligt kulturnämndens förslag. 
 
Kommunfullmäktiges beslut innebär att omprövningsbehovet för 
utblickperioden 2015 – 2018 ökas med 5 mnkr till 20 mnkr. Fördelningen 
mellan nämnderna av det minskade budgetutrymmet kommer att arbetas fram i 
budgetprocessen under våren 2014. 
  
Under 2015 planerar kulturnämnden för en verksamhetsutveckling som innebär 
en förbättrad tillgänglighet vid Huvudbiblioteket i Gislaved genom utökade 
öppettiderna och uppstart av experimentverkstäder (766 tkr), personal- och 
kapitalkostnader för ungdomens kulturhus/Mötesplats Gisle (508 tkr), 
internationella konstnärsbesök på Gislaveds konsthall (50 tkr) och utökade 
föreningsanslag (50 tkr). Vid ett eventuellt omprövningsbehov måste 
prioriteringar ske mellan den planeradade verksamhetsutvecklingen och 
befintlig verksamhet. 
 
Planeringsprocessen för budget 2015 startar med en resultat- och omvärldsdag 
den 4 mars där politiker och ledande tjänstemän får en bild av verksamheternas 
resultat från föregående år – såväl verksamhetsmässig som ekonomisk 
måluppfyllelse - samt omvärldens påverkan på kommunens verksamheter i 
framtiden. Medverkar gör kommunstyrelsens ledamöter, respektive nämnds 
ordförande samt 2:e vice ordförande, förvaltningschef, kommundirektör, 
ekonomichef, personalchef, controller, kommunsekreterare och utredare. 
 
Respektive nämnd tar fram idéer/förslag per övergripande mål som tillsammans 
med material från medborgardialogen kommer att var underlag i processen 
med att ta fram konkretiserade mål för 2015. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturnämnden den 26 augusti 2013, § 32 
Budget 2014 med utblick till 2018, Kf §134             
Tidplan för planeringsprocessen under år 2014 (avser 2015) 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att fortsätta handläggningen av mål och budget 2015-2018. 
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Kn §10    Dnr: KN.2014.9   820  
 
Delegationsbeslut  
 
 
8.2 Anställa övrig personal på bibliotek och bokbuss 
Vikarie har anställts på 75 % under perioden 24/2 – 30/6 2014 för ordinarie 
bibliotekarie vid Burseryds bibliotek, som är tjänsteledig på grund av studier. 
Delegat: Bibliotekschefen 
 
5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar 
Anderstorps Teaterförening har beviljats ett bidrag på 3 000 kr till 
arrangemanget ”Teater på soppkanten” 15, 22 och 29 mars i Folkets Hus, 
Anderstorp. 
Delegat: Kulturchefen 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut 
 
 

  
 

Expedieras till: 
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Kn §11    Dnr: KN.2014.8   870  
 
Meddelanden  
 
 
Bygg- och miljönämnden 
GISLAVED 2:73, Radhusvägen 26 i Gislaved. Rivningslov för rivning av Dansens 
Hus, Bm §27 2014-02-12 
 
Kommunfullmäktige 
Motion om Internationella teatern på Trasten, Kf §9 2014-01-30 
 
Landstinget Jönköpings län 

                                    Inbjudan till KULTURTING 13 och 14 mars 2014. 
 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna 
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Kn §12    Dnr: KN.2013.12      
 
Förslag till handbok för medborgardialog  
 
Ärendebeskrivning 
Under åren 2012 och 2013 genomförde Gislaveds kommun projektet     
medborgardialog. Projektets främsta syfte var att genomföra dialogaktiviteter          
och pröva olika metoder medborgardialog. Erfarenheterna från projektet   
ligger till grund för de principer för medborgadialog som Gislaveds kommun        
har beslutat om. Projektet resulterade i den handbok som togs fram som                                 
stöd för nämnder och förvaltningar vid deras dialog med kommuninvånarna. 
 
Gislaveds kommun har infört ett system för synpunkts- och klagomåls-                                     
hantering, TYCK TILL. För anställda och förtroendevalda är det viktigt                                     
att få reda på vad kommuninvånare, brukare, anhöriga och besökare tycker om                         
den kommunala verksamheten.  Klagomålen och synpunkterna ska hjälpa till att                        
identifiera brister och att förbättra vår verksamhet.  Syftet med systemet                                  
TYCK TILL är att få en enhetlig hantering av inkomna klagomål och                                          
synpunkter.  
 
Projektledaren för medborgardialog och synpunktshantering informerar                                   
kulturnämnden om de två projekten och hur de är tänkta att användas i                                   
den fortsatta verksamheten. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att tacka för informationen och lägga den till handlingarna 

  
 

 


