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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §32    Dnr: KN.2014.10   040  
 
Budget 2015-2019  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat (Kf 2014-06-23  §106) om ramar och 
strategiskt styrdokument inför mål och budget 2015-2019. Förslaget innebär en 
allmänjustering med-14,9 mnkr för nämnderna. Kulturnämnden får 1, 4 mnkr i 
tillskott, vilket innebär att ingen justering görs av nämndens ekonomiska utblick 
för 2015. Däremot beslutade kommunfullmäktige att 200 tkr av tilldelad 
budgetram ska avsättas till Gislaveds industrimuseum. Det innebär vissa 
justeringar i den planerade verksamheten inför 2015. 
 
Investeringsbudgeten uppgår för 2015 till 978 tkr.  
 
I förslaget finns det åtta konkretiserade mål som kulturnämnden ska arbeta 
med under 2015. Samtliga mål delar kulturnämnden med flera andra nämnder. 
Målen finns under de prioriterade programområdena barns lärande (2), staden 
Gislaved (4) och företagsklimat och näringslivssamverkan (2). 
 
Kulturnämndens budgetförslag för utblicksperioden 2016 -2019 innebär för 
driften en total kostnadsutveckling med ca 5,7 mnkr jämfört med 2015. 
Investeringsbudgeten för samma period uppgår totalt till 9,1 mnkr.  
 
Den största delen av kostnadsförändringen under perioden 2015 – 2019 beror 
på utvecklingen av Kulturpaltån/Glashuset. I driftbudgeten motsvara det 64 % 
av kostnadsökningen. Motsvarande andel i investeringsbudgeten är 42 %. 
                  
Enprocentregeln är den ekonomiska principen som anger att en procent av den 
samlade kostnaden vid offentligt finansierad ny-, om- och tillbyggnad ska 
avsättas för konstnärlig gestaltning. Idag avsätter Gislaveds kommun 0,5 %. 
Regeln är värdefull eftersom den öppnar upp för bättre möjligheter till 
konstnärlig gestaltning av vår offentliga miljö, samtidigt som den skapa flera 
arbetstillfällen för konstnärer.  En majoritet av kommunerna tillämpar 
enprocentregeln och nästan alla landsting. 
 
Beslutsunderlag 
Motion Internationella teatern på Trasten Kf 2014-01-30 §9 
Strategiskt styrdokument för mål och budget 2015-2019, Kf 2014-06-23 §106 
Förslag till Kulturbudget 2015-2019, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11 §18 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  anta förslaget till investeringsbudget för 2015 - 2019 
att   anta förslaget till driftsbudget 2015 – 2019 
att  i övriga delar anta förslaget till mål och budget för år 2015 – 2019 
att  anta förslaget till taxor och avgifter enligt bilaga 
att biblioteksavgifterna ska vara oförändrade 2015 
att föreslå kommunfullmäktige att avsättningen till konstnärlig gestaltning  
 vid ny-, om- och tillbyggnad höjs från 0,5 % till 1 % av byggkostnaden 
 samt 
att höjningen till 1 % genomförs stegvis med 0,25 % 2016 och de sista  
 0,25 % 2017 
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Ks §32 forts.  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §33    Dnr: KN.2014.32   805  
 
Kulturslanten, projektstöd för unga i Gislaveds kommun  
 
Ärendebeskrivning 
Möjligheten att söka mindre och så kallade snabba bidrag är något som tidigare 
inte funnits i Gislaveds kommun, men som förekommer i många av Sveriges 
kommuner. Målet är ett ökat kulturliv av unga för unga, som i sin tur ska bidra 
till en mer levande och attraktiv kommun. Kulturslanten ska uppmuntra unga 
människor att vara delaktiga i Gislaveds kommuns kulturliv. Projektstödet kan 
sökas av kommuninvånare i åldern 13-25 år och vara ett stöd till deras egna 
konst- eller kulturprojekt. Exempel på arrangemang är konserter av olika slag, 
modevisningar, konstutställningar, dans- och teaterföreställningar eller olika 
typer av konst- och kulturfestivaler. Projektet måste vara offentlig och öppet 
för alla unga i Gislaveds kommun. Det går att söka bidraget som enskild 
person, som grupp eller förening. 
 
Projektstödet ska sökas via ett webbformulär och kan sökas hela året med en 
handläggningstid på högst två veckor. Maxbeloppet är satt till 5 000 kr per 
projekt. Personalen på Kulturplatån handlägger Kulturslanten, vilket innefattar 
tilldelningsbeslut, men ett långsiktigt mål är att besluten om projektstöd ska tas 
av en grupp bestående av unga i olika åldrar från olika orter i kommunen. 
Inledningsvis föreslås den totala anslaget till Kulturslanten uppgå till 20 000 
kr/år som tas inom ramen för Kulturplatåns/ungdomens kulturhus befintliga 
budget. Om efterfrågan på Kulturslanten blir stor kan anslaget ökas efter beslut 
av kulturnämnden. Det sker inom ramen för den ordinarie budgetprocessen. 
 
Beviljade projekt kommer under projektets gång att ha hjälp och stöd av 
Kulturplatåns ungdomscoach i den mån de själva önskar. Efter avslutat projekt 
ska in en utvärdering skickas in till Kulturplatån. 
 
Beslutsunderlag 
En presentation av Kulturslanten, projektstöd för unga i Gislaveds kommun. 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11 §19 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att införa Kulturslanten – projektstöd för unga enligt förslaget 
att innan Kulturslanten införs ska utbetalnings- och redovisningsprinciper 
 vara utredda, dokumenterade och avstämda med kommunens 
 ekonomienhet, samt  
att eventuella beslut om justeringar i kulturnämndens delegationsordning  ska  
 vara genomförda 
 

  
 

Expedieras till: 
Ungdomens Kulturhus 
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Kn §34    Dnr: KN.2014.31      
 
Remiss regional kulturplan för Jönköpings län 2015-2017  
 
Ärendebeskrivning 
Regional utveckling vid Landstinget i Jönköpings län har skickat ut den regionala 
kulturplanen för Region Jönköpings län 2015-2017 på remiss. 
 
Alla länets kommuner, kulturinstitutioner, utvecklingsverksamheter inom 
kulturområdet, organisationer, länsstyrelsen, regionförbundet, föreningar, det 
fria kulturlivet samt övriga inom civilsamhället har möjlighet att lämna 
synpunkter på den regionala kulturplanen för 2015-2017. 
 
Den regionala kulturplanen är ett kultur- och konstpolitiskt dokument för vad 
det regionala konst- och kulturlivet har för inriktning de kommande tre åren. 
Under sommaren och början av hösten kommer kultur- och 
utvecklingsverksamheter inom sina respektive nätverk att arbeta fram hur man 
vill omsätta den kultur- och konstpolitiska inriktningen i praktisk verksamhet. 
En remisskonferens hålls den 9 oktober där dess innehåll och slutsatser 
kommer att redovisas. Alla som lämnar yttranden på den regionala 
kulturplanen får en inbjudan till remisskonferensen. 
 
Synpunkter på det kultur- och konstpolitiska innehållet och förslagen avseende 
utvecklingsområden med särskilt uppdrag i kulturplanen ska vara Landstinget i 
Jönköpings län tillhanda senast 2014-09-10. Landstinget i Jönköpings län 
behandlar kulturplanen under hösten med planerat beslut i 
Landstingsfullmäktige i november 2014. 
 
Beslutsunderlag 
 Regional kulturplan för Region Jönköpings län 2015-2017, remissversion 
Regional biblioteksplan för Region Jönköpings län 2015-2017, remissversion  
Strategi för barn- och ungdomskultur i Region Jönköpings län 2015-2017, 
remissversion  
Förslag till yttrande, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11§20 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  anta förslaget till yttrande över Regional kulturplan för Region  
  Jönköpings län 2015-2017, remissversion 
 

  
 

Expedieras till: 
Regional utveckling vid Landstingen i Jönköpings län 
Kommunstyrelsen 
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Kn §35    Dnr: KN.2014.33      
 
Motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har öppnat för kulturnämnden att lämna yttrande kring 
remiss KS 2014:88, motion om sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar. 
 
En motion av Erik Andersson, Kommunsistiska Partiet, inkom den 5 juni till 
Gislaveds kommun. I motionen pekas på vikten av en sammanhållen 
stationsmiljö i Smålandsstenar med bevarande av såväl stationshus som 
godsmagasin. I motionen hänvisas till kommunens ägande av stationsområdet 
och en planerad renovering av stationshuset till resecentrum, men också till 
frågan om eventuell rivning av det gamla godsmagasinet. I motionen förs också 
resonemang kring det hot som idag finns kring de av Trafikverket avvecklade 
stationsmiljöerna, där en stor mängd rivits eller står inför detta öde. Motionen 
relaterar direkt till detaljplanens syfte för del av fastigheten Åtterås 3:158, 
antagen av Kf 2009.12.17 och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för 
Smålandsstenar och Skeppshult (Kf 1999.19) där stationsområdet är utpekat 
som värdefull bebyggelsemiljö. 
 
Kulturnämnden har 2013-10-17 yttrat sig kring eventuellt rivningslov för 
fastigheten Åtterås 3:158. I denna betonar kulturnämnden magasinets betydelse 
för stationsmiljön i ett samhälle som tillkommit i och med järnvägens framväxt, 
att tillsammans utgör byggnaderna en välbevarad helhet som är avgörande för 
förståelsen av Smålandsstenars historia. 
  
Kulturförvaltningen gör bedömningen att inget har ändrats i sak sedan 
kulturnämnden yttrande sig angående rivningslov för fastigheten Åtterås 3:158. 
Det vill säga att det vore fördelaktigt att, inom ramen för detaljplanens 
utpekade användningsområden, finna en användning av nuvarande godsmagasin. 
Detta för att bevara och restaurera en autentisk miljö. 
 
Remissen ska vara besvarad senast den 1 september 2014. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss över motion sammanhållen stationsmiljö i Smålandsstenar, KS.2014.88 
Förslag till yttrande, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11 §21 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  anta förvaltningens förslag till yttrande över motion sammanhållen  
  stationsmiljö i Smålandsstenar, KS.2014.88 
 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §36    Dnr: KN.2014.35      
 
Remiss, upphävande av del av byggnadsplan del av Broaryd 1:2  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har skickat upphävande av del av byggnadsplan för del 
av fastigheten Broaryd 1:2 i Broaryd på remiss till kommens nämnder och 
Räddningstjänst. 
 
I fördjupning av översiktsplanen för Broaryd antagen 2008 finns ett område 
norr om Ljungryens verksamhetsområde som är utpekat som 
utredningsområde för handel och industri. För att möjliggöra denna utbyggnad 
behöver mark förvärvas. Förslaget till överenskommelse innebär ett markbyte 
där Gislaveds kommuns fastighet Broaryd 1:2, erhåller ett område från Broaryd 
1:3 och fastighetsägaren till Broaryd 1:3 erhåller ett område från Broaryd 1:2. 
Marken som kommunen avyttrar är idag planlagd för järnvägsändamål, men 
enligt den fördjupade översiktsplanen för Broaryd är området inte längre 
aktuellt för järnvägsändamål och del av byggnadsplanen BR2 ska upphävas. 
Upphävandet är en förutsättning för att markbytet och lantmäteriförrättningen 
ska kunna  genomföras. 
 
Remissvar ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast den 25 augusti 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss, upphävande av del av byggnadsplan del av Broaryd 1:2, bygg- och 
miljönämnden 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11 §23 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lämna detaljplanen utan erinran 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Kn §37    Dnr: KN.2014.36      
 
Remiss, detaljplan för Wiks strand, Vik 1:58 Hestra  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har skickat detaljplan för Wiks strand, del av 
fastigheten Vik 1:58 i Hestra på remiss till kommunens nämnder och 
Räddningstjänst. 
 
Syftet med planen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv 
och ett mindre antal permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön. Användningen är i 
enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet (2012), som 
gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun, samt planen för 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS 2013).Planområdet omfattar 
cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark.Fritidsbebyggelsen ska 
vara av hög arkitektonisk standard med enhetlig utformning gällande valet av 
material och storleken på husen. I området kring Isaberg och Vik finns 
attraktiva verksamheter som bland annat Isabergs golfbana, Isabergs 
skidanläggning och kanotleden längs Nissan. Här finns också kvalitéer så som 
sjöar och vacker natur som lockar både turister och boende. Det är därför 
viktigt att naturen inom planområdet bevaras så långt det är möjligt och att 
byggnader och andra anläggningar anpassas och utförs med stor hänsyn till 
naturen. 
 
Remissvar ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast den 25 augusti 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss, detaljplan för Wiks strand Vik 1:58, Hestra, bygg- och miljönämnden 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  lämna följande yttrande över detaljplanen: 
 
Kulturnämnden ser positivt på detaljplanens intentioner att möjliggöra för ett 
område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder 
i Vik vid Vikaresjön. Kulturnämnden anser att det är av särskild betydelse att 
beakta detaljplanens skrivningar att naturen inom planområdet bevaras så långt 
det är möjligt och att byggnader och andra anläggningar anpassas och utförs 
med stor hänsyn till naturen. Likaså att fritidsbebyggelsen ska vara av hög 
arkitektonisk standard. Däremot anser kulturnämnden att den illustration om 
möjlig utveckling (s.7), samt plankartans tomtindelning indikerar en allt för 
omfattande bebyggelse i området. Nämnden ifrågasätter starkt att det är 
möjligt att en bebyggelse av den omfattningen kan genomföras samtidigt som 
stor hänsyn ska tas till naturvärdena och bevara områdets naturliga 
attraktionsvärde. När det gäller allmänhetens tillgång till badstrand och 
strandpromenad tror nämnden att den blir av akademiskt natur om området 
utformas enligt illistrationen. I praktiken kommer upplevelse bli att det är ett 
privat område. 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Kn §38    Dnr: KN.2014.34      
 
Remiss, detaljplan för Moforsvillan, Anderstorp 11:22, Anderstorp  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden har skickat detaljplan för Moforsvillan, Anderstorp 
11:22 på remiss till samtliga nämnder och räddningstjänsten. Planens syfte är att 
ta fram en ny detaljplan för Moforsvillan för ökat användningsområde för ett 
bredare verksamhetsområde som bland annat ska inrymma skolverksamhet, 
bostäder, vård m.m. 
 
Området är beläget i centrala Anderstorp utmed Ågatan. Inom planområdet 
finns idag en byggnad i en våning som kallas Moforsvillan. Den används idag som 
gruppbostad. Områdets area är cirka 1 ha som består av fastigheten 
Anderstorp 11:22 som ägs av Gislaveds kommun. Planens syfte är att ta fram 
en ny detaljplan för Moforsvillan för ökat användningsområde för ett bredare 
verksamhetsområde som bland annat ska inrymma skolverksamhet, bostäder, 
vård m.m. Förskolorna i Anderstorp behöver bättre lokaler. En inventering av 
den kommunala marken som är lämplig för förskola har gjorts. Det har då visat 
sig att fastigheten Anderstorp 11:22 anses mest lämplig. Det innebär att 
detaljplanen behöver utökas med skoländamål. Bostads- och vårdändamål som 
finns i gällande plan kvarstår. Enligt den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) 
för Anderstorp är området betecknat som befintligt bostadsområde. 
 
Remissvar ska vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast den 25 augusti 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss, detaljplan för Moforsvillan, Anderstorp 11:22, bygg- och miljönämnden 
Kulturnämndens arbetsutskott 2014-08-11 §22 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att  lämna detaljplanen utan erinran 
 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Kn §39    Dnr: KN.2014.39      
 
Ansökan rivningslov för Åtterås 2:21, Smålandsstenar  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommuns fastighetskontor har den 10 juli lämnat in ansökan om 
rivning av fastigheten Åtterås 2:21, Östra Järnvägsgatan 15 i Smålandsstenar.   
Bygg- och miljöförvaltningen har den 19 augusti öppnat för kulturförvaltningen 
att yttra sig i ärendet. Bygg- och miljökontoret önskar svar senast den 12 
september. 
 
Fastigheten är ett äldre bostadshus (byggår 1932) i två plan med källare, förråd 
och garage. Smålandsstenars tätort är uppbyggt kring järnvägen och 
Nissastigen. Större delen av bostadsbeståndet har tillkommit efter 1960. 
Byggnaden är i den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och 
Skeppshult (Kf 1999.08.19 )markerad som värdefull byggnad.  
 
”Modernismens (1930- och 40-tal) bostadshus är intressanta och industriers 
ursprung har värderats upp. Det saknas dock byggnader och anläggningar som är så 
unika och värdefulla att de behöver långtgående skydd. Enstaka byggnader och 
miljöer har dock en lokal betydelse för förståelsen av tätortens historia och utveckling 
samt för de boendes trevnad och ortens identitet. Äldre byggnader är därför ofta 
värda att bevara.” 
 
Om området där byggnaden ligger anges i vidare: ”Befintliga bostäder inom Ö. 
industriområdet avvecklas succesivt. Byggnader som är skyddsvärda bör, om 
möjligt användas inom kommande verksamheter.” Detaljplanen för området 
reglerar markområdet som industrimark.  
 
Kulturförvaltningens bedömning: 
Byggnaden markeras i översiktsplanen som värdefull enskild byggnad men här 
finns även bedömning att befintliga bostäder inom det Östra industriområdet 
successivt ska avvecklas, alternativt inkorporeras i och användas inom 
kommande verksamheter. Byggnaden från 1932 med tidstypiskt med brutet tak 
är idag delvis förvanskad med tillbyggnad av såväl uterum som entré/balkong. 
Kulturförvaltningens bedömning är att det inte finns rimliga skäl att motsätta 
sig ett rivningslov av den enskilda byggnaden. 
 
Beslutsunderlag 
Ansökan om rivningslov för Åtterås 2:2, fastighetskontoret 
Kulturförvaltningens tjänstemannautlåtande 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lämna yttrande enligt kulturförvaltningens förslag 
 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Kn §40    Dnr: KN.2014.9   820  
 
Delegationsbeslut  
 
5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar 
 
D.O.M.M. ansökt och fått beviljat ett bidrag på 2 320 kr till SmallCon den 25-
27/7 på Torghuset i Smålandsstenar 
Delegat: Kulturchefen 
 
Gislaveds Astronomiska sällskap Orion har ansökt om bidrag till föreläsning 
den 28/8 2014. 
Ansökan avslås på grund av att ansökan har inkommit försent till 
kulturförvaltningen. 
Delegat: Kulturchefen 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut 
 
 


