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Sammanträdesdatum Sida
2013-10-21 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §44 Dnr: KN.2013.36

Remiss, strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
En turismstrategi för Gislaveds kommun är viktig med anledning av utveckling inom
besöksnäringen och nya regionala och nationella målsättningar.
2010 kom en ny nationell strategi för besöksnäringen. Här pekas denna ut som
Sveriges nya basnäring och Sverige ska dubbla den turistiska omsättningen till 2020.
Globalt sägs turismen till 2020 öka med cirka 3,8 procent per år. Trenden är att
världens befolkning generellt lägger mer pengar på kultur, fritid och resor. Kraven
på kvalitet ökar ständigt. Inom partnerskap Småland arbetar man för att flytta fram
positioner inom svensk turism. En viktig utvecklingsfråga är en hållbar
besöksnäring. Att kvalitetssäkra upplevelser blir allt viktigare för företag och
organisationer.

2012 uppdrogs kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsenhet att arbeta fram ett
förslag till en ny turismstrategi i Gislaveds kommun. Strategin har en tidshorisont
på tio år och redovisar de behov som finns för att lyfta besöksnäringen i Gislaveds
kommun. Devisen lyder som följer:

Målbild 2020
Gislaveds kommun – Smålands utomhusupplevelse: aktiviteter och evenemang som
speglar vår natur och kultur året om. Turismomsättningen ska fördubblas och
minst en exportmogen destination finns.

För att nå målbilden har fyra fokusområden satts upp, vart och ett med ett antal
mål och rekommenderade åtgärder.

Strategin ska resultera i en handlingsplan för kortsiktiga åtgärder 2014-2016.
Fokusåtgärder ska formuleras, en marknadsföringsplan för alla förvaltningar ska
klargöra marknadsföringskanaler och ekonomi. Strategin är kommunövergripande
och tänkt för såväl internt som externt bruk. Den ska uppmuntra
besöksnäringsföretag att våga satsa och växa.

Varje nämnd ansvarar för behandling av sina utvecklingsfrågor inom
besöksnäringen. Förvaltningarna ska inom sina verksamhetsplaner, projekt- och
utvecklingsarbete så lång möjligt hantera utvecklings- och tillväxtperspektivet inom
besöksnäringen.

Beslutsunderlag
Förslag till strategi för besöksnäringen i Gislaveds kommun, ks §343 Dnr:
KS.2011.142
Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-10-07 §28

Kulturnämnden beslutar

att föreslå förtydliganden i strategin vad gäller:

Fokusområde – Gislaveds kommuns nya basnäring (s 17) – områdesmål 4.
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Kn§ 44 (forts.)

Frågor om Nissans dalgång och Kulturarv/kulturturism tas här upp och där vikten
av samverkan med grannkommuner lyfts fram.
Kulturnämnden betonar vikten av att frågor kring kulturarv/kulturturism får en
självklar plats i diskussioner kring besöksnäringen såväl inom kommunen som i
olika samverkansforum.

I kap.4. (s 30) Fördjupning och bakgrund till målen, avsnitt - Förbättra kunskapen
och marknadsföringen av varandra.
Här betonas att många av kommunens besöksnäringsföretag idag arbetar med sin
verksamhet på hobbybasis. Här bör läggas till: på förenings- och ideell basis.
I samma avsnitt bör även frågan om Kreativa och Kulturella Näringar lyftas
tydligare.
Vidare tror Kulturnämnden att det industrihistoriska arvets betydelse kan betonas
ytterligare för att stödja den utveckling som önskas kring en tydligare koppling till
befintligt näringsliv i kommunen.

Avsnitt – Bästa kommunen för utomhusupplevelser i Småland… (s 40)
I Partnerskap Småland lyfts ett antal teman som ska leda till fler och bättre affärer.
De sex temana är: Barn och familj - Natur och äventyr - Konst och design - Det
goda livet - Möten och konferenser – Evenemang. Turismstrategin har valt att
koncentrera sig på tre teman: Natur och äventyr - Evenemang - Möten och
konferenser. Kulturnämnden menar att tillsammans ger de sex temana en helhet
som är betydelsefull och inte får tappas bort.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kn §45 Dnr: KN.2013.18

Ansökan verksamhetsbidrag - kulturföreningar 2014

Ärendebeskrivning
I kulturnämndens budgetförslag är 637 000 kronor avsatta till verksamhetsbidrag
till kultur- och musikföreningar.

22 kultur- och musikföreningar har ansökt om verksamhetsbidrag 2014. Totalt
ansöker föreningarna om 1 368 800 kr. Därutöver har kulturnämnden årligen
avsatt 10 000 kr till de ungdomsorkestrar i Musikskolan, exklusive Drum and Drill
Corps, som är organiserade i föreningar. Anslaget har betalats ut till Musikskolan,
som ansvarar för fördelningen mellan orkestrarna.

Beslutsunderlag
Inkomna ansökningar om verksamhetsbidrag 2014.
Kulturnämndens arbetsutskott 2013-01-07 §29

Förslag
Elisabet Andersson (KD) redogör för samverkanspartiernas förslag till fördelning av
2014 års verksamhetsbidrag. Totalt 626 000 kronor fördelas mellan kultur- och
musikföreningarna och 11 000 kr avsätts till startbidrag för nystartade föreningar.

Förslag
Rune Johansson (S) redogör för socialdemokraternas förslag till fördelning av 2014
års verksamhetsbidrag. Totalt 726 000 kronor fördelas mellan kultur- och
musikföreningarna.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på samverkanspartiernas förslag och
socialdemokraterna förslag finner att kulturnämnden beslutar enligt
samverkanspartiernas förslag.

Kulturnämnden beslutar

att fördela verksamhetsbidrag för 2014 enligt följande:

Gislaveds Hembygdskrets 70 000 kr
Gislaveds Konstförening 10 000 kr
Gislaveds Slöjdare 5 000 kr
Föreningen Gislaveds Industrimuseum 150 000 kr
Westbo-Mo Forskarförening 7 000 kr
Gislaveds Filmstudio 7 000 kr
Gislaved-Värnamo Teaterförening 50 000 kr
Anderstorps Teaterförening 10 000 kr
Ölmestad Reftele Amatörteater 10 000 kr
Teaterstöparna 5 000 kr
Finnveden Square Dancers 7 000 kr
Gislaveds Gammaldansförening 7 000 kr
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Kn §45 (forts.)

Missionskyrkans Brassband, Anderstorp 4 000 kr
Anderstorps Manskör 9 000 kr
Västbo Musikkår 10 000 kr
Gislaveds Drum & Drill Corps 40 000 kr
Gislaveds Kammarkör 22 000 kr
Gislaveds Manskör 22 000 kr
Gislaveds Orkesterförening 125 000 kr
Gislaveds Storband 22 000 kr
Gislaveds Frikyrkoförsamlings Musikkår 2 000 kr
Musikskolans orkestrar 10 000 kr
Kultur och musikföreningen Sunkträsket 22 000 kr

Jäv
Solveig Davidsson (M) och Bo Linde (S) deltar inte i handläggningen av ärendet
på grund av jäv.

Expedieras till:
Kultur- och musikföreningar som har ansökt om verksamhetsbidrag 2014.
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Kn §46 Dnr: KN.2013.41

Ansökan rivningslov fastigheten Åtterås 3:158, godsmagasinet

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har, den 16 oktober, öppnat för Kulturnämnden att lämna
synpunkter kring eventuellt rivningslov för fastigheten Åtterås 3:158 (godsmagasin i
anslutning till järnvägsstationen i Smålandsstenar). Ansökan om rivningslov inkom
från Fastighetskontoret till Bygg- och miljönämnden den 20 september 2013.

Synpunkter skall vara bygg- och miljönämnden tillhanda senast 8 november 2013.
På grund av den korta remisstiden har ärendet inte kunnat beredas av
kulturnämndens arbetsutskott. Ärendet presenteras för kulturnämnden efter
tjänstemannaberedning.

Beslutsunderlag
FÖP Smålandsstenar och Skeppshult, Kf 1999.08.66
Detaljplan för del av fastigheten Åtterås 3:158, Kf 2009.12.17
Ansökan om rivningslov, Fastighetskontoret 2013-09-19
Tjänsteskrivelse, kulturförvaltningen 2013-10-17

Kulturnämnden beslutar

att yttra sig i ärendet och lämna ett remissvar enligt kulturförvaltningens
tjänsteskrivelse (se akten)

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden
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Kn §47 Dnr: KN.2013.4

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf §111 Valärende

Kommunstyrelsen
Ks §375 Sammanträdesdagar
Ksemu §41 Budget 2014 med utblick, kulturnämnden

Fastighetsnämnden
Fa §97 Hyresärende

Kulturnämndens arbetsutskott
Ksau §30 Revidering av Jönköpings läns kulturplan

Kulturnämnden beslutar

att lägga lämnade meddelanden till handlingarna
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