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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §13   Dnr:  KN.2011.1     
  
 Remiss fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort   
  
Kn §13  2011-03-21  Ärendebeskrivning 

Utställningsupplagan av förslaget till fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaveds tätort är utskickad till myndigheter och kommunala nämnder m.fl. 
Utställningstiden är 17 januari till den 18 mars 2011. Synpunkter ska skickas till 
kommunstyrelsekontoret senast den 18 mars 2011.  
 
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ange riktlinjer för den 
framtida utvecklingen av orten. Den fördjupade översiktplanen är också 
grunden för framtagandet av detaljplaner.  
 
Planens geografi ska avgränsning inkluderar Gislaveds vattentäkt i norr, 
reningsverksdammarna i söder, väg 26 i väster och Henja och Hult samt 
Mossarp i Öster. Planen ansluter i den östra kanten till den fördjupade 
översiktsplanen för Anderstorp.  

 
Beslutsunderlag 
Utställningsupplaga GISLAVED – lite mer än tre rondeller och en stor fabrik. 
Kulturnämndens arbetsutskott § 2, 2011-02-07. 
Kulturnämnden § 8, 2011-02-21 
Kulturnämndens arbetsutskott § 5 2011-03-07 
 
Förslag 

                 Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att anta föreslaget yttrande remissen på utställningsupplaga ”GISLAVED – 

lite mer än tre rondeller och en stor fabrik” 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §14   Dnr:  KN.2010.47     
  
 Ansökan Reftele kyrkokör konsert i Reftele   
  
Kn §14  2011-03-21  Ärendebeskrivning 

Reftele kyrkliga samfällighet, genom Reftele kyrkokör ansöker om ett bidrag på 
20 000 kronor till projektet att framföra Dvoraks ”Te Deum” samt Rutter´s 
”Magnificat” den 22 oktober i Reftele kyrka och den 23 oktober i Långaryds 
kyrka. Kostnaden för projektet är beräknat till 107 800 kr. 
 
I projektet medverkar förutom Reftele kyrkokör, Långaryds och Landeryds 
kyrkokörer, Gislaveds kammarkör, Gislaveds orkesterförening, extra musiker 
samt sångsolister. Totalt 125 körsångare, ca 60 musiker och två sångsolister 
 
Reftele Kyrksamfällighet/Regina Burton har inkommit med de kompletterande 
uppgifter som kulturnämnden har begärt in, § 9, 2011-02-21. 
Ansökan gäller bara konserten i Reftele kyrka. Konserten kommer att 
finansieras, utöver bidraget från kulturnämnden, med ett ospecificerat bidrag 
från studieförbundet SENSUS, insamling av intäkter av körens medlemmar vid 
olika arrangemang under året och genom att en frivillig gåva tas upp vid 
konserten. Det som därefter kvarstår täcker Reftele kyrkliga samfällighet. 

 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökan, Dpl 2010:47 
Kulturnämnden § 9, 2011-02-21 
Komplettering angående ansökan om bidrag till konsert, dnr 2010.47, 2011-03-
02. 
Kulturnämndens arbetsutskott § 7 2011-03-07 
 
Förslag 

                 Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden            
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja ett bidrag på 20 000 kr till Reftele  kyrkokör/Reftele 

Kyrksamfällighet för  konsert den 22 oktober 2011 i Reftele kyrka. 
 
 
Expedieras till: 
Reftele  kyrkokör/Reftele Kyrksamfällighet 
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Kn §15   Dnr:  KN.2011.15   805 
  
 Biblioteksplan 2011-2014   
  
Kn §15  2011-03-21  Ärendebeskrivning 

Genom tillägg /SFS 2004:1261) i Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) skall 
kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheten.  
Kommunstyrelsen gav kulturnämnden i uppdrag (Ksau § 131 05-06-14) att i 
samråd med barn- och utbildningsnämnden och andra berörda nämnder m.fl. att 
ta fram förslag till en kommunövergripande biblioteksplan enligt direktiv. 

  
Barn och utbildningsförvaltningen har tillfört mål för skolbiblioteks-
verksamheten i den biblioteksplan som kulturnämnden antog 2009-05-11.  

 
Beslutsunderlag 
Förslag till Biblioteksplan – strategisk utvecklingsplan för biblioteken i 
Gislaveds kommun 2009 - 2011, kulturförvaltningen. 
Kulturnämndens arbetsutskott §2 2009-01-08. 

 Kulturnämnden §2 2009-01-19 
Kulturnämndens arbetsutskott §9 2009-03-02 
Kulturnämnden §13 2009-03-16 
Kulturnämndens arbetsutskott §13 2009-03-30 
Kulturnämnden § 19 2009-04-14 
Kulturnämndens arbetsutskott § 16 2009-04-27 
Kulturnämnden §24 2009-05-11 
Förslag till biblioteksplan för folk- och skolbiblioteken i Gislaveds kommun. 
Kulturnämndens arbetsutskott §8 2011-03-07 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
 Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden  
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom de tillägg i biblioteksplanen som barn- och 

utbildningsförvaltnigen har tillfört 
 
att  planen kompletteras med en beskrivning av hur samverkan ska ske 

mellan de olika biblioteksformerna innan biblioteksplanen skickas vidare 
till kommunstyrelsen. 

 
 
Expedieras till: 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kn §16   Dnr:  KN.2011.16     
  
 Enkät, regional kulturplan   
  
Kn §16  2011-03-21  Ärendebeskrivning 

Jönköpings läns landsting har skickat en enkät till kommunerna som ett led i 
framtagandet av en regional kulturplan. Frågorna rör kommunernas syn på 
kulturpolitiska prioriteringar samt vad kommunerna vill lyfta fram från 
respektive kommun som har bärighet på länets kulturutveckling. Enkäten ska 
vara besvarad senast den 21 mars 2011. 

 
Beslutsunderlag 
Enkät- organisation och prioriterade kulturområden, Jönköpings läns landsting 
2001-02-22 
Kulturnämndens arbetsutskott §9 2011-03-07 
Förslag till svar på Enkät, regionalkulturplan, kulturförvaltningen  
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden ställe sig bakom förslaget till svar på 
enkäten angående prioriterade kulturområden, regional kulturplan. 

 
 Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden  
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att ställa sig bakom svaren på enkäten angående prioriterade kulturområden, 

regional  kulturplan. 
 
 
Expedieras till: 
   

 



GISLAVEDS KOMMUN 
 
Kulturnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
Sammanträdesdatum 

Sida 
6 

 2011-03-21  
 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §17   Dnr:  KN.2011.17     
  
 Utsmyckning av rondellen vid norra infarten Rv 27   
  
Kn §17  2011-03-21  Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden har fått i uppdrag att i samråd med tekniska nämnden undersöka 
hur rondellen vid norra infarten, Rv 27, kan utsmyckas. Ett par olika idéskisser, 
där utsmyckningsförslagen syftar till att väcka intresse för orten och gärna med 
en grön inriktning ska presenteras. En grov uppskattning av kostnad för 
utsmyckningen och driftskostnad ska också presenteras. Uppdraget ska 
återredovisas till kommunstyrelsen i maj. 

 
 Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 22 2011-01-25 
Kulturnämndens arbetsutskott § 10 2011-03-07  
 
Förslag 

                                       Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att kulturförvaltningen, i samråd med tekniska förvaltningen, ska undersöka 

möjligheterna att framtagandet av idéskisser sker via en utlyst tävling. 
Syftet är att få in kvalitativa förslag på utsmyckningen och samtidigt 
skapa intresse och förankring  hos kommuninvånarna för projektet 

 
 
Expedieras till: 
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Kn §18   Dnr:  KN.2011.12   860 
  
 Delegationsbeslut   
  
Kn §18  2011-03-21  4.3 Bidrag till föreningar 

Gislaveds Finska förening har beviljats ett bidrag på 3000 kronor till 
kulturarrangemang den 16 april. 

 Delegat: Kulturchefen. 
 

1240 Bosebo Framtid av IOGT/NTO har beviljats ett bidrag på 3000 kronor för 
medverkan av musikkår vid Valborgsmässofirandet 2011. 

 Delegat: Kulturchefen. 
 
 8.2.2 Anställning av vikarie 

Tina Kolström är visstidsanställd under perioden 2011-03-09 - - 2011-12-31 
som bibliotekarie med ansvar för den uppsökande verksamheten, 40/40.  

                  
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad redovisning av delegationsbeslut. 
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Kn §19   Dnr:  KN.2011.7   800 
  
 Kulturnämndens verksamhet 
   
  
Kn §19  2011-03-21  Ärendebeskrivning 

Under 2011 kommer kulturnämnden att besöka förvaltningens olika 
verksamheter, samt gör en rundresa i kommunen med besök på kulturhistoriskt 
intressanta platser och miljöer. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att besöka Broaryds, Burseryds och Smålandsstenars bibliotek i samband 

med sammanträdet  den 18 april 
 
att  göra en rundresa i kommunen under en hel dag den 13 juni 
 
att  besöka Reftele bibliotek den 26 september 
 
att  besöka Anderstorps bibliotek i samband med att bibliotek öppnar efter 

renoveringen. 
 
 
 

 
 


