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Kn §70   Dnr:  KN.2011.59     

  
 Internkontroll   
  
Kn §70  2011-12-19  Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har tidigare beslutat att se över internkontrollen i nämnden. Det 
innebär att en revidering av nuvarande internkontrollplan ska genomföras. 
I förvaltningen ska nuvarande rutiner för internkontroll ses över under 2012.  

 
Beslutsunderlag 

 Internkontrollplan 2007, kulturnämnden 
 Kulturnämndens arbetsutskott §47 2011-12-05 

 
Ekonomichef Stefan Tengberg informerar kulturnämnden om riktlinjer för  
internkontroll. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  ge kulturchefen i uppdrag att ta fram underlag till en ny 

internkontrollplan. 
 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §71   Dnr:  KN.2011.55   805 
  
 Ansökan verksamhetsbidrag 2012   
  
Kn §71  2011-12-19  Ärendebeskrivning 

Kulturens Bildningsverksamhet ansöker om verksamhetsmedel inför 2012 för 
att kunna fortsätta att satsa på sin verksamhet i Gislaveds kommun.  
 
Kulturens Bildningsverksamhet är ett nyetablerat studieförbund, som blev 
självständigt den 1 juli 2010. Studieförbundet är partipolitiskt och religiöst 
obundet och arbetar uteslutande inom kulturområdet.  
 
Kulturens Bildningsverksamhet har i nuläget tretton riksorganisationer som 
medlemmar. Fem regionstyrelser har hand om övergripande regionala frågor. 
Styrelserna förfogar över medel för strategiska satsningar. Varje region har 
vissa begränsade medel att stödja kulturaktiviteter som bedöms vikiga i 
kulturföreningars verksamhet och som kan bidra till att skapa kulturell 
mångfald. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om verksamhetsmedel för 2012 i Gislaveds kommun, dnr 2011.55, 
2011-11-23 

 Kulturnämndens arbetsutskott §44 2011-12-05 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att godkänna Kulturens Bildningsverksamhet som ett bidragsberättigat 
studieförbund 

 att  Kulturens Bildningsförbund kan inkomma med en ansökan om 
verksamhetsbidrag för 2012 enligt fastställda normer. 

  
 
 
 
Expedieras till: 
Kulturens Bildningsverksamhet 
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Kn §72   Dnr:  KN.2011.57     
  
 Förslag uppstart bildkurs   
  
Kn §72  2011-12-19  Ärendebeskrivning 

Ett förslag har inkommit från Susanne Johansson, inriktningsansvarig på Bild 
och Forminriktningen på Estetprogrammet, Gislaveds gymnasium, att i   
kulturförvaltningens regi starta upp en bildkurs för ungdomar i åldern 14 – 16 
år. Kursstarten förslås till januari 2012 och omfatta 20 timmar fördelat på 10 
tillfällen. 
 
Målet för kursen är att eleverna ska få uppleva en spännande och innehållsrik 
kurs i bild med möjlighet för personliga lösningar utefter sina idéer. Många 
ungdomar har kameror men saknar kunskap för att kunna använda dem fullt ut. 
Här kommer ungdomarna att få inblick i hur kameran fungerar och hur de kan 
experimentera med olika inställningar och bildsnitt. 
 
Gislaveds kommun har ett rikt kulturutbud för ungdomar inom musik, dans och  
teater. Den sista pusselbiten saknas. Under en längre tid har önskemål funnits att  
även kurser inom bildområdet ska erbjudas barn och ungdomar. 
 
Förslaget ligger i linje med de kulturpolitiska målen som säger att ”Barn bör få  
möjlighet till utbildning i musik, drama, dans, bildkonst, hantverk etc. utöver 
det som den obligatoriska skolan ger.” 
  
Kostnaden för en bildkurs på 20 timmar beräknas till ca 17 000 kr exklusive 
lokal. Med en avgift på 425 kr och 10 deltagare blir nettokostnaden ca 13 000 
kr. 

 
Beslutsunderlag 
Ansökan om uppstart av bildkurs i Gislaveds kommun, dnr 2011.57,  
2011-11-28 

 Kulturnämndens arbetsutskott §45 2011-12-05 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att starta en bildkurs 2012 som ett försöksprojekt under våren i samarbete 
med bildlärare från Gislaveds gymnasium 

 att efter utvärdering besluta om fortsatt verksamhet under hösten och inför  
kommande verksamhetsår 

 
att  avgiften för deltagande ska vara detsamma som för medverkan i 

teatergrupperna. 
 
 
Expedieras till: 
Susanne Johansson och Bo Haarala, Gislaveds gymnasium 
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Kn §73   Dnr:  KN.2011.58     
  
 Dance Camp 2012   
  
Kn §73  2011-12-19  Ärendebeskrivning 

Det har utarbetats en idé och förslag till Dance Camp 2012 i Gislaved av 
dansaren  Rafael Sady och danspedagog Andrea Donoso. Projektet är tänkt som 
ett samarbete  mellan förslagsställarna och kulturförvaltningen. Tilltänkta 
samarbetsparter är studieförbundet Bilda och Dans i Jönköping genom 
danskonsulenten på Landstinget i Jönköpings län. 
 
Dance Camp pågår under 10 dagar där ungdomar från Gislaveds kommun och 
från regionen får chansen att arbeta med neoklassisk dans, Mats Ek repertoar, 
jazzdans och Street Dance. Regionens unga dansare får möjlighet att fokusera 
helt och hållet på sin dans och förstå att dans kan vara en livsstil. Genom att 
arbeta intensivt och fördjupa sig i dansmaterial får dansarna en bättre bild av 
den professionella dansvärlden. Det blir också ett tillfälle att få träffa andra 
dansare och knyta nya kontakter.  
 
Dance Camp vänder sig till ungdomar från 14 år och uppåt som bör ha minst 4  
terminers förkunskaper inom balett, modern eller nutida dans. De tio dagarna  
avslutas med ett öppet hus där allmänheten är välkomna. 
 
Ett mål är att Dance Camp ska bli en återkommande tradition, som kan 
utvecklas år från år, och sätta Gislaveds kommun på danskartan. 
 
Budgeten beräknas till 125 000 kronor. Med en avgift på 1 000 kr och 25 
deltagare blir nettokostnaden 100 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 

 Projektbeskrivning Dance Camp 2012, dnr 2011.58, 2011-11-28 
  Kulturnämndens arbetsutskott §46 2011-12-05 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig positiv till att Dance Camp 2012 genomförs enligt 

projektbeskrivningen 
 
att  extern delfinansiering är en förutsättning 
 
att  ge kulturförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till finansiering av 

projektet. 
 
 
Expedieras till: 
Rafael Sady, Andrea Donoso 
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Kn §74   Dnr:  KN.2007.29   869 
  
 Föreningsträffar   
  
Kn §74  2011-12-19  Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden genomför regelbundet träffar med de kulturföreningar som får 
årliga verksamhetsbidrag från kulturnämnden. Syftet är att öka förståelsen för 
föreningarnas situation och utveckla samverkan med den ideella sektorn. 

 
Beslutsunderlag 
Plan för föreningsträffar  

  Kulturnämndens arbetsutskott §48 2011-12-05 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att inbjuda Missionskyrkans Brassband i Anderstorp, Gislaveds Frikyrkliga  

Musikkår och Västbo Musikkår till ett möte onsdagen den 1 februari 
2012 kl. 19.00. 

att  inbjuda Drum & Drill Corp, Gislaveds orkesterförening och Gislaveds 
storband till ett möte torsdagen den 29 mars kl. 18.30 

 
 
 
Expedieras till: 
Missionskyrkans Brassband i Anderstorp, Gislaveds Frikyrkliga Musikkår och 
Västbo Musikkår, Drum & Drill Corp, Gislaveds Orkesterförening och 
Gislaveds Storband 
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Kn §75   Dnr:  KN.2008.13   805 
  
 Genomgång av studieförbundsverksamheten   
  
Kn §75  2011-12-19  Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har beslutat att genomföra en granskning av studieförbundens 
verksamhet. Granskningen sker av extern konsult på uppdrag av kulturnämnden 
och omfattar ett studieförbund per år. 
 
Sedan år 2007 har följande studieförbund granskats: Medborgarskolan, NBV, 
Folkuniversitetet, ABF och Studieförbundet Vuxenskolan. 
 
Kulturnämnden har beslutat att granskning 2011 ska ske av Studiefrämjandet 
Småland-Gotland avseende verksamhetsåret 2010. 
 

  Beslutsunderlag 
Sammanställning av studieförbundens verksamhet 2010, kulturförvaltningen 

 Kulturnämnden §58 2011-10-24 
PM Utvärdering och uppföljning av Studiefrämjandets verksamhet, Dnr KN 
2008.13 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna PM Utvärdering och uppföljning av Studiefrämjandets 

verksamhet och lägga den till handlingarna utan vidare åtgärd. 
 
 
 
Expedieras till: 
Studiefrämjandet Småland-Gotland 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
8 

 2011-12-19  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §76   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  
Kn §76  2011-12-19  Kommunstyrelsen 2011-11-22 

§454 Översyn av grafisk profil 
   

Kulturförvaltningen 
Kulturchefen lämnar en rapport om pågående rekryteringar 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

  att lägga lämnade meddelanden till handlingarna. 
 
 
 

 
 


