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Kn §29   Dnr:  KN.2011.33     
  
 Ansökan bidrag 6-junifirande   
  
Kn §29  2011-05-16  Ärendebeskrivning 

Styrelsen för 6-junikommitén i Anderstorp har inkommit med en ansökan om 
bidrag till årets Nationaldagsfirande i Anderstorp. Syftet är att genomföra ett 
högtidsarrangemang i Anderstorp som är unikt och som väcker uppmärksamhet 
utanför ortens gränser.  
 
Årets arrangemang – som är det 20:e året i följd – kommer att fokuseras på ett 
större högtidsarrangemang måndagen den 6 juni. Programmet går i musikens 
tecken – Anderstorp tar ton- med ett känt artistnamn och lokala artister och 
körer. Alla föreningar i kommunen bjuds in att delta i aktiviteter. 
Högtidsparaden kommer att inkludera en motorparad som omfattas både av MC 
och bilar.  
 
Kostnaden för evenemanget är budgeterat till 235 000 kronor och 6-
junikommittén ansöker om 45 000 kronor i bidrag från kulturnämnden. 
 
Gislaveds kommun kommer att exponeras som medarrangör på kommitténs 
hemsida, programblad och affischer. 

 
Beslutsunderlag 
Nationaldags firande i Anderstorp 2011, bidragsansökan från 6-junikommittén. 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beviljar ett bidrag på 25 000 kronor att  
användas till marknadsföring av arrangemanget. 

  
 Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja ett bidrag på 25 000 kronor att använda till marknadsföring av 

arrangemanget. 
 
 
Expedieras till: 
6-junikommittén 
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Kn §30   Dnr:  KN.2011.34   042 
  
 Heårsprognos 2011   
  
Kn §30  2011-05-16  Ärendebeskrivning 

Helårsprognos 1 har tidigare nått kommunfullmäktige i juni och därmed inte 
haft den påverkan på budgetarbetet som var tänkt. Därför har förändringar gjorts 
i tidschemat och prognosen tas upp redan på maj månads kommunfullmäktige-
sammanträde. 
 
Det främsta syftet med denna prognos är att i ett tidigt skede upptäcka 
avvikelser, så att korrigerande åtgärder kan sättas in för att begränsa befarade 
underskott. 
 
Förändringar av budgeterande medel mellan programmen skall redovisas och 
motiveras. 
 
I kulturnämndens helårprognos visar driftsbudgeten inga nettoavvikelser. 
Investeringsbudgetens prognos pekar mot ett överskott på 867 000 kr. 
Överskottet uppstår på grund av att hela utrymmet för konstnärlig utsmyckning 
troligen inte kommer upp i budgeterade belopp. 

 
Beslutsunderlag 
Helårsprognos 1 2011, kulturförvaltningen. 
Kulturnämndens arbetsutskott §19 2011-05-02 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden godkänner lämnad helårsprognos och att 
lägga den till handlingarna. 

  
  Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad helårsprognos och lägga den till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §31   Dnr:  KN.2011.30   880 
  
 Biblioteksärenden   
  
Kn §31  2011-05-16  Ärendebeskrivning 

Tf bibliotekschef lämnar information om renoveringen av Anderstorps 
bibliotek. Tidsplanen ser ut att hålla, vilket innebär slutbesiktning onsdagen den 
22 juni. 
Leveranser av inventarier påbörjas under vecka 26. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att lägga informationen till handlingarna 
. 
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Kn §32   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  
Kn §32  2011-05-16  Ärendebeskrivning 

Socialnämnden §61 2011-03-03 
Överföring av medel från socialförvaltningen till kulturförvaltningen 
 
Kommunstyrelsen §102 2011-04-05 
Motion om stöd till föreningslivet 

  Rapport från kulturnämndens föreningsträff den 12 maj. 
 

 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna, 
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Kn §33   Dnr:  KN.2011.12   860 
  
 Delegationsbeslut   
  

Kn §33  2011-05-16  Ärendebeskrivning 
.Bibliotekens öppethållande vid helger och semester 
 Sommartider juni – augusti 2011vid kommunens bibliotek och bokbuss. 
 Delegat: Tf bibliotekschef 
 
8.2.2 Anställa vikarier/tidsbegränsade 
Mathias Wallin har en allmän visstidsanställning från 9 maj 2011 – 31 mars 
2012 som bibliotekarie med ansvar för mångkulturfrågor. Placering vid 
Gislaveds bibliotek. 
Delegat: Tf bibliotekschef  
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

  att godkänna redovisningen av gjorda delegationsbeslut. 
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Kn §34   Dnr:  KN.2011.32     
  
 Mål och budget 2012 - 2016   
  
Kn §34  2011-05-16  Ärendebeskrivning 

Arbetet med att ta fram mål och budget för 2012 – 2016 är påbörjat. Den 20 juni 
beslutar kommunfullmäktige om strategiskt styrdokument inför mål och budget 
2012-2016. Styrdokumentet kommer bl.a. att innehålla förslag till budgetramar 
för nämnderna, samt kommunfullmäktiges övergripande och konkretiserade mål 
för verksamheterna. 

 
 Beslutsunderlag 
  Utblicken för 2012 – 2015 i mål och budget 2011-2015. 

Kulturchefen informerar om förutsättningar inför arbetet med mål och budget 
2012-2016. 
 
Kulturnämnden diskuterar målen för kommande år. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

  att fortsätta diskussionen om mål och budget 2012 – 2016 vid 
kulturnämndens sammanträde den 13 juni. 

 
 

 
 


