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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §1 Dnr: KN.2021.32  4.2.2 
 
Remiss - Detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 
och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg Hestra 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att man inte har något att erinra angående förslag om 
detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 
m.fl. i Isaberg Hestra samt att skicka det vidare till bygg- och miljönämnden 
 
Ärendebeskrivning 
Tf. kulturchef informerar muntligt om detaljplan för Isabergsområdet del av 
fastighet Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg Hestra. 
Nämnden diskuterar områdets kulturhistoriska värde, då där bland annat finns 
ett utkikstorn byggt 1919 och kulturhistoriska lämningar. 
 
Beslutsunderlag 
Remiss - Detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 och 
Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg Hestra 
Protokoll 2022-01-10 - Knau §1 Remiss - Detaljplan för Isabergsområdet del av 
fastigheten Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg Hestra 
Beskrivning upphävandet av gällande detaljplan H28 Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 
m.fl. fastigheter i Hestra 
Planbeskrivning samråd Isabergsområdet Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 
 
Yrkanden 
Urban Nilsson (C): att kulturnämnden beslutar att man inte har något att erinra 
angående förslag om detaljplan för Isabergsområdet del av fastigheten Vik 1:97 
och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg Hestra samt att skicka det vidare till bygg- och 
miljönämnden 
 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detta. 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §2 Dnr: KN.2021.33  4.2.2 
 
Remiss - Upphävande av del av gällande detaljplan ”H28 - Detaljplan 
för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i 
Hestra, Gislaveds kommun, Jönköpings län. Isabergstoppen” 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att man inte har något att erinra angående förslag om 
att upphäva del av gällande detaljplan H28 för Isabergstoppen samt att skicka 
det vidare till bygg- och miljönämnden 
 
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun har påbörjat planläggningsarbete för Isabergsområdet på 
beställning av Stiftelsen Isabergstoppen. En ny plan ska tas fram för att 
möjliggöra utveckling av befintlig fritidsverksamhet inom området som ett 
viktigt besöksmål i regionen, genom utökning av befintliga anläggningar samt 
byggnation av nya. Inom området gäller idag detaljplan H28 från 2011. Delar av 
H28 kommer att ersättas eller upphävas när en ny detaljplan tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 januari 2022 
Remiss - Upphävande av del av gällande detaljplan ”H28 - Detaljplan för del av 
fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. fastigheter i Hestra, Gislaveds 
kommun, Jönköpings län. Isabergstoppen” 
Plankarta samråd Isabergsområdet Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 m.fl. i Isaberg 
Hestra 
Karta upphävande av del av gällande detaljplan H28 Isabergstoppen 
Protokoll 2022-01-10 - Knau §2 Remiss - Upphävande av del av gällande 
detaljplan ”H28 - Detaljplan för del av fastigheterna Vik 1:97 och Bjärsved 5:40 
m.fl. fastigheter i Hestra, Gislaveds kommun, Jönköpings län. Isabergstoppen” 
 
 
Beslutet skickas till: 
Bygg- och miljönämnden 
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Kn §3 Dnr: KN.2021.30  10.10.2 
 
Fem föreningar, ansökan om bidrag (kulturfest 2022) 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna föreningarnas ansökan om bidrag 
 
 
Ärendebeskrivning 
Finska föreningen i Gislaved har tillsammans med Finska föreningen i Värnamo, 
Finnveden Katrilli, Tranemo Pro och Ulricehamns finska förening inkommit 
med en ansökan om bidrag för en kulturfest som planeras för den 23 april 
2022. Föreningarna planerar att hålla denna kulturfest i Torghuset i 
Smålandsstenar med sång, musik, dans och teater. 
 
Föreningarna ansöker om ett bidrag på 10 000 kronor. 
 
Kulturförvaltningen har inte lämnat något förslag på beslut. Kulturnämndens 
arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna föreningarnas 
ansökan om bidrag. 
 
Beslutsunderlag 
Fem föreningens ansökan om bidrag (kulturfest 2022) 
Protokoll 2022-01-10 - Knau §3 Fem föreningar, ansökan om bidrag (kulturfest 
2022) 
 
 
Beslutet skickas till: 
Finska föreningen i Gislaved 
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Kn §4 Dnr: KN.2022.3  1.2.3 
 
Delegationsbeslut 
 
Beslut 
Kulturnämnden  beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 
 
5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar och studieorganisationer upp till ett belopp 
av 20 000 kronor 
Beslut om att bevilja Burseryd-Sandviks Hembygdsförening, Broaryd 
Samhällsförening, Hestra Samhällsförening och Bosebo Bygdegårdsförening 
bidrag om 1 200 kronor vardera för anordnande av knutsdanser. Delegat: 
Kulturchef 
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Kn §5 Dnr: KN.2022.2  1.7.3 
 
Informationer 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
 
Kulturverksamheter i länet 
Tf. kulturchef informerar om att kulturchefsnätverket i länet samlas en gång i 
veckan för att stämma av med smittskyddsläkare och länsstyrelsen för att få 
info om hur läget ser ut. Man försöker samordna de åtgärder som tas. Till 
exempel biblioteksbesökarna får tydliga uppmaningar om att hålla avstånd, 
använda handsprit och dra nytta av tjänsterna Take away och Boken kommer. 
 
Biblioteket i Broaryd 
Det har gjorts mätningar i biblioteket i Broaryd då Klockargårdsskolan intill 
håller stängt på grund av fukt i lokalerna. Resultaten har ännu inte kommit 
tillbaka, biblioteket håller öppet som vanligt i nuläget. 
 
Folk och kultur 
Konventet Folk och Kultur i Eskilstuna anordnas digitalt den 9-11 februari 
2022. De i nämnden som är intresserade av att vara med hör av sig till 
kulturchefen för anmälan. 
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Kn §6 Dnr: KN.2022.1  1.7.3 
 
Meddelanden 
 
Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingarna. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige 

Beslut § 169 Regler om ersättningar till förtroendevalda 
Regler om ersättning och frånvaro för förtroendevalda, daterad den 24 
november 2021 
Bilaga 12023, daterad den 29 oktober 2021 
 

NVB 
Granskning 2020 
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