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Kn §54   Dnr:  KN.2011.46   805 
  
 Ansökan bidrag temakväll "Nissafors bruk under 240 år"   
  
Kn §54  2011-10-24  Ärendebeskrivning 

Gislaveds Industrimuseum har inkommit med en ansökan om bidrag till 
kostnader för genomförandet av en temakväll om ”Nissafors Bruk under 240 
år”. 
 
Nissafors Bruk var ett järnbruk under 180 år och fortsatte ytterligare 60 år innan 
verksamheten upphörde. Temakvällen är planerad till den 10 november i 
museets lokaler. Föreningen räknar med en publik på ca 135 personer utöver de 
ideella krafter som hjälper till med arrangemanget.  
 
Kostnaderna för temakvällen beräknas till 20 000 kr fördelat på annonser, 
reseersättningar, förtäring och framtagandet av en DVD om Nissafors Bruk till 
försäljning. Föreningen ansöker om ett bidrag på 15 000 kr. 

 
Beslutsunderlag 
Dnr 2011.46 Ansökan om bidrag, Gislaveds Industrimuseum 
Kulturnämndens arbetsutskott §34 2011-10-10 
 
Förslag 
Solveig Davidsson (M) föreslår att kulturnämnden beslutar enligt 
arbetsutskottets förslag 
 
Bo Linde (S) föreslår att kulturnämnden beviljar Gislaveds Industrimuseum ett 
bidrag på 7 000 kr  

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Bo Lindes förslag 
och finner att kulturnämnden beslutar enligt ordförandes förslag. 
 
Omröstning begärs. 

 
Kulturnämnden beslutar om följande propositionsordning. 
Ja-röst för arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för Bo Lindes förslag. 
 

 Omröstningsresultat 
Med fem ja-röster för arbetsutskottets förslag mot fyra nej-röster för Bo Lindes 
förslag beslutar kulturnämnden enligt arbetsutskottets förslag. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att bevilja Gislaveds Industrimuseum ett bidrag på 5 000 kr. 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Industrimuseum 
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Kn §55   Dnr:  KN.2011.34   042 
  
 Helårsprognos 2011   
  
Kn §55  2011-10-24  Ärendebeskrivning 

Delårsbokslutet per 2011-08-31 med helårsprognos för kulturnämnden är 
genomförd. Helårsprognosen visar ett 0-resultat vid årets slut. Verksamheten ser 
ut att nå sina mål med  undantag för en viss minskning av utlånen på 
biblioteken. Det beror på att Anderstorps bibliotek har varit stängt i åtta 
månader för renovering.  
 
Investeringsbudgeten pekar mot ett överskott på drygt 800 tkr. Det är till största 
delen medel till konstnärlig utsmyckning som är avsatta för pågående projekt. 
Flera projekt är påbörjade, men kommer inte att avslutas under 2011. 
 
Sjukfrånvaron minskar för fjärde året i rad och är nu nere på 3,7 %. Av dessa är 
76 % långtidsfrånvaro. Korttidsfrånvaron har sjunkit med 23,7 %. 

 
Beslutsunderlag 

 Delårsbokslut kulturnämnden, kulturförvaltningen 
 Kulturnämndens arbetsutskott §35 2011-10-10 

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisat delårsbokslut med helårsprognos. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §56   Dnr:  KN.2011.49   865 
  
 Handlingsplan konstinköp   
  
Kn §56  2011-10-24  Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-20 om ett nytt reglemente för 
kulturnämnden. 

 
 I det nya reglementet regleras hur konstinköpen ska handläggas. Kulturnämnden 

utser inför varje mandatperiod en konstgrupp som har till uppgift att inom 
ramen för kulturnämndens anslag och riktlinjer, verkställa konstinköp för 
konstnärlig utsmyckning av om- och nybyggnationer, samt utplacering av 
konstverk på allmän plats. 

 
 Tidigare ingick det också i konstgruppens uppgift att köpa in konst till 

kommunens konstsamling från det allmänna konstanslaget. Dessa inköp är 
tänkta att komplettera samlingen och placeras ut efter behov. Detta uppdrag 
ligger nu direkt under kulturnämnden.   

 
 För att få en effektiv och praktisk hantering av inköpen från det allmänna 

konstanslaget föreslås att kulturnämnden varje år beslutar om en handlingsplan 
för dessa konstinköp. Uppdraget att genomföra handlingsplanen ges i delegation 
till konsthandläggaren i kulturförvaltningen. 

 
Beslutsunderlag 
Kulturnämndens reglemente 
Förslag till handläggning och delegation av konstinköp från det allmänna 
konstanslaget, kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott §36 2011-10-10 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att att inför varje budgetår ska beslut tas om en handlingsplan för konstinköp 

till kommunens konstsamling från det allmänna konstanslaget 
 
att  ge konsthandläggaren i delegation att genomföra handlingsplanen med 

erforderliga konstinköp 
 
att  delegationen innebär ett högsta inköpspris motsvarande 25 000 kr per 

konstverk. Vid högre belopp än 25 000 kr kan handläggaren genomföra 
inköpet efter samråd med ordförande i kulturnämnden 

  
att  inköpen ska redovisas till kulturnämnden i samband med delårsbokslut 

och bokslut. 
 
 
 
Expedieras till: 
Konsthandläggaren 
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Kn §57   Dnr:  KN.2011.15   805 
  
 Biblioteksplan 2011-2014   
  
Kn §57  2011-10-24  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. 

  
Biblioteksplanen har kompletterats med en beskrivning av hur samverkan ska 
ske mellan de olika biblioteksformerna enligt kulturnämndens beslut 2011-03-
21. 
 

 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 
Kulturnämnden §15 2011-03-21 
Kulturnämndens arbetsutskott §37 2011-10-10 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta Biblioteksplan för folk- och 

skolbibliotek i Gislaveds kommun 2011-2014, daterad 2011-09-15. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsnämnden 
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Kn §58   Dnr:  KN.2008.13   805 
  
 Genomgång av studieförbundsverksamheten   
  
Kn §58  2011-10-24  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. 

 
Beslutsunderlag 
Sammanställning av studieförbundens verksamhet 2010, kulturförvaltningen. 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att Studiefrämjandet Småland-Gotland ska granskas 2011 avseende 

verksamheten i Gislaveds kommun under år 2010. 
 
 
Expedieras till: 
Studiefrämjandet Småland-Gotland 
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Kn §59   Dnr:  KN.2011.12   860 
  
 Delegationsbeslut   
  
Kn §59  2011-10-24  4.3 Bidrag till föreningar 

Anderstorps PRO har ansökt om 5000 kr till 50-årsfirande. Ansökan avslås med 
motiveringen att kulturnämnden endast ger bidrag till offentliga 
kulturarrangemang. 

 Delegat: Kulturchefen 
 

Finska Pensionärsföreningen har ansökt om ett bidrag på 3 500 kr för en 
kulturdag i Gislaveds Folkets Hus den 14 april 2012. Föreställningen är ett 
offentligt arrangemang och innehåller olika former av kulturella inslag. 
Föreningen beviljas ett bidrag på 2 000 kr. 
Delegat: Kulturchefen 
  
8.2.1 Anställa tillsvidareanställning 
Tf bibliotekschef Maria Alexiusson kommer att anställas som ordinarie 
bibliotekschef fr.o.m. 1 november 2011. 
Delegat: Kulturchefen   

 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

  att godkänna redovisningen av gjorda delegationsbeslut 
 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §60   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  
Kn §60  2011-10-24  Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen 2011-09-26 
§334 Budget 2012 med utblick till 2016. Slutberedning av budgeten. 

  
  Kommunfullmäktige 2011-09-29 
  §113 Informationssäkerhet, policy och strategi 

§118 Antagande av energistrategi 2011-2020 samt åtgärdsplan 2011-2014 
 

Bygg- och miljönämnden 2011-10-05 
§179 Detaljplan för del av kvarteret Krokodilen i Gislaved. Fastigheterna 
Krokodilen 17 och 18 och 22 m fl. 

 
Rapport från kulturnämndens föreningsträff den 20 oktober med Gislaveds  
konstförening och Gislaveds filmstudio.. 

 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna 
 
 

 
 


