
 

 

 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden 
 

Sida 
1 (4) 

 Sammanträdesdatum 2013-01-28 

  
 Plats och tid Kulturhuset Borgen, Gislaved kl 14.00 – 16.45 

 

 Beslutande Solveig Davidsson (M) ordf. 
Jösta Forslund (M) 
Ulla Fredriksson (M) 
Ann-Britt Larsson (C) 
Elisabeth Andersson (KD) 
Bo Linde (S) 
Laila Andersson (S) 
Rune Johansson (S) 
 
 
 
 
 
 
 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef  
Maria Alexiusson, bibliotekschef §1 
Jonas Nilsson, konstintendent §1 
Tommy Liljengren, kulturhusföreståndare §1 
Ulrika Dagård, projektledare §1 
  
  
  
  
  
   

 Utses att justera Bo Linde 
 Justeringens 
 plats och tid 

 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer 1 - 3 

Magnus Jonsson 
  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Solveig Davidsson  
  

Justerande .......................................................................................................................................... 

Bo Linde  

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden 
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Kn §1   Dnr:  KN.2013.1   041 
  
Budget 2014-2018   
  
Ärendebeskrivning 
Från och med 2013 ska nämnderna bli mer involverade i kommunstyrelsens 
process att ta fram konkritiserade mål för nästkommande budgetår. Under januari 
månad ska varje nämnd ta fram idéer/förslag på målområden som är särskilt viktiga 
att arbeta med under 2014. Målområdena ska kopplas till kommunfullmäktiges 
övergripande mål. Utgångspunkten för nämndernas ställningstagande är utblicken 
för 2014-2017 som fullmäktige antog i november 2012. Nämndernas förslag bildar 
ett av flera underlag när kommunstyrelsen tar fram ett utkast till konkritiserade 
mål för 2014.  Innan kommunstyrelsen lägger sitt förslag till konkritiserade mål får 
nämnderna möjlighet att svara på kommunstyrelsens utkast. Denna process ska 
vara klar den 7 april.  
 
Efter sedvanlig politisk process beslutar kommunfullmäktige den 24 juni om mål, 
drifts och investerings ramar och skattesats för 2014. Nämnderna arbetar sedan 
självständigt med sin budget under hösten. Inrapportering sker till 
ekonomienheten senast den 13 december. Om något oförutsett inträffar under 
hösten kan kommunfullmäktige justera i ramarna vid sitt sammanträde i 
november.  
 
Kommunstyrelsen och kommunsfullmäktige kommer under hösten att 
koncenterar sig på utblicken 2015-2018. Nämndernas förslag till utblick ska vara 
färdigt i månadsskiftet augusti/september, för att diskuteras med kommunstyrelsen 
den 17-18 september. Kommunfullmäktige beslutar om utblicken vid sitt 
sammanträde i november. Därefter påbörjar nämnderna sitt arbete med 2015 års 
budget. 
 
I det första steget av budgetprocessen, när nämnderna ska ta fram sina 
idéer/förslag, står projektledare Ulrika Dagård till nämnarnas förfogande. Ulrika 
medverkar vid nämndens möte som ledare för en idéverkstad som tar fram idéer 
och förslag med utgångspunkt från nämndens utblick och behov.  
 
Beslutsunderlag 
Tidsplan för budgetprocessen 2013. 
Kulturnämndens arbetsutskott  §1, 2013-01-15 
 
Kulturnämnden genomför idéverkstaden som resulterar i ett antal idéer och 
förslag som skickas över till kommunstyrelsen. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lämna över de förslag och idéer som kom fram under idéverkstaden till 

kommunstyrelsen 
  
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §2   Dnr:  KN.2012.14     
  
Utsmyckning av rondellen norra infarten Rv 27   
  
Ärendebeskrivning 
Vid kulturnämndens sammanträde 2012-09-24 § 33 dnr. KN2012.14, informerades 
nämnden om den kommande processen av genomförandet av utsmyckningen av 
rondell vid norra infarten Rv 27. Vid informationstillfället var inte alla detaljer klara 
om hur själva upphandlingsförfarandet skulle gå till enligt Lagen om 
offentligupphandling (LOU). 
 
Upphandlingsprocessen genomförs som en urvalsupphandling enlig LOU. Det 
innebär att det råder absolut sekretess tills dess att beslut om vem som får 
uppdaget är fattat. Det får till konsekvens att den utställning av inlämnade 
förslag/modeller som var planerad inte kan genomföras. 
 
Beslutsunderlag 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) 
Kulturnämndens arbetsutskott §2, 2013-01-15 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §3   Dnr:  KN.2013.4     
  
Meddelanden   
  
Kommunstyrelsen 
2012-12-11 § 474 Riktlinjer för styrdokument 
2012-12-11 § 461 Information om medborgarundersökning 
  
Kommunfullmäktige 
2012-12-13 § 100 Handlingsprogram för olycksförebyggandearbete 
Handlingsprogram för olycksförebyggandearbete 2013-2015 
 
Brottsförebygganderådet 
Protokoll 2012-12-13 
 
Folkhälsorådet 
Protokoll 2012-12-13 
 
Fastighetsnämnden 
2012-12-19 § 180 Ombyggnad för restaurang och livsmedelsprogrammet. 
 
Kulturting 2013 
Ordförande informerar om Landstingets planerade Kulturting 21 och 22 mars på 
SPIRA i Jönköping. 
 
Gislaveds manskör 100 år 
Ordförande informerar om att hon tillsammans med kommunalrådet Niclas 
Palmgren har uppvaktat Gislaveds manskör med anledning av deras 100 
årsjubileum. Uppvaktningen skedde i samband med Gislaveds Symfoniorkester 
Nyårskonsert. 
  
Sammanträde med kulturnämnden 
Ordförande informerar om att arbetsutskottet planerar att kulturnämndens 
sammanträde den 22 april blir ett heldagssammanträde. Detta med anledning av 
den nya budgetprocessen. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna 
 

 
 


