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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §39    Dnr: KN.2015.37      
 
Nordinområdet, Smålandsstenar - samråd förslag till detaljplan  
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljöförvaltningen lämnar möjlighet till synpunkter på:                 
Förslag till detaljplan för Nordinområdet, fastigheten Åtterås 2:26 och del av 
fastigheten Åtterås 19:24 i Smålandsstenar. 
 
Detaljplanens syfte är att precisera det allmänna ändamålet skola och att 
möjliggöra för fler bostäder i området. Entréer till skolområdet förtydligas och 
trafikfrågor löses genom ny parkering och torg. Planen tillåter verksamheter 
som ryms i ändamålet skola, kultur och fritid samt bostäder. Ett antal tekniska 
anläggningar finns utpekade. Byggnader på skol-, kultur- och fritidsområdet får 
ha en maxhöjd på 12 meter. För bostäder är maxhöjden 6 meter respektive 9 
meter för ett område där exempelvis radhus eller punkthus med lägenheter 
kan byggas. Totalt kan 13 nya villatomter avstyckas om ca 1200 kvadratmeter, 
alternativt kan åtta nya villatomter och maximalt 36 lägenheter i punkthus 
byggas. Gång- och cykelvägar förstärks och byggs ut för att öka säkerhet och 
rörlighet genom området. Ett torg tillsammans med en ny parkering anläggs för 
ökad tillgänglighet. Så stor del som möjligt av områdets befintliga grönytor och 
skogspartier bevaras. Tillsammans med ny utemiljö för skolan skapas på så vis 
ett attraktivt område för orten. 
 
Synpunkter skall vara Bygg- och miljöförvaltningen tillhanda senast 7 oktober 
2015. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till detaljplan för Nordinområdet, fastigheten Åtterås 2:26 och del av 
fastigheten Åtterås 19:24 i Smålandsstenar. 
Kulturförvaltningens förslag till yttrande, 2015-09-03 
Kulturnämndens arbetsutskott §20 2015-09-07 
 
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 lämna yttrande över detaljplan för Nordinområdet, fastigheten Åtterås  
 2:26 och del av fastigheten Åtterås 19:24 i Smålandsstenar enligt 
 arbetsutskottets förslag 
 

  
 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
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Kn §40    Dnr: KN.2015.33      
 
Remiss - gemensam åtgärdsplan 2015-18 för Gislaveds kommuns 
klimat- och energistrategier  
 
Ärendebeskrivning 
Gislaveds kommun ska i alla kommunala beslut och verksamheter arbeta för att 
nå ett långsiktigt ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med en god 
livsmiljö. Visionen för år 2050 är att all energi för uppvärmning och transporter 
ska utgöras av 100 procent fossilbränslefri energi.  

För att nå denna vision har kommunen tagit fram en klimatstrategi och en 
energistrategi. Till dessa båda strategier är en handlingsplan kopplad. Gislaveds 
nuvarande handlingsplan för klimat- och energistrategierna sträcker sig från år 
2011-2014. Då nuvarande handlingsplan löpte ut vid årsskiftet 2014/2015, har 
en ny plan arbetats fram. 

Målen inom klimat- och energistrategierna är satta till år 2020 medan 
åtgärderna i planen enbart sträcker sig över en treårsperiod, 2015-2017. Under 
handlingsplanens rubrik samhällsplanering/ utveckling har kulturnämnden, 
tillsammans med kommunstyrelsen och tekniska nämnden, fått uppdrag att 
under remisstiden ge förslag på hur arbetet med Leksaksbytardagar går att 
urveckla och finna nya former för. 

Skriftliga synpunkter skickas senast den 30 september 2015 till 
kommunstyrelsekontoret.     

Beslutsunderlag 
Handlingsplan för Klimat- och energistrategierna 2015-2017 
Kulturnämnden 2015-08-24 §36 
Kulturförvaltningens förslag till yttrande 2015-09-04 
Kulturnämndens arbetsutskott §21 2015-09-07 
 
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 lämna yttrande över gemensam åtgärdsplan 2015-18 för Gislaveds 
 kommuns klimat- och energistrategier enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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Kn §41    Dnr: KN.2015.28   042  
 
Delårsrapporter 2015  
 
Ärendebeskrivning 
Delårsrapport 2 redovisar en prognos för helåret som innebär ett överskott på 
150 000 kr i driftsbudgeten och 300 000 kr i investeringsbudgeten.  
Driftsöverskottet är fördelat mellan kapitalkostnader och IT kostnader.  
Investeringsöverskottet uppstår inom anslaget för konstinköp samt inom 
biblioteksverksamheten. 
 
Verksamheten har genomförts enligt verksamhetsplaner och enligt god 
ekonomisk hushållning. Bibliotekens utlåning och besökssiffror pekar generellt 
mot en lägre nivå 2015 än år 2014. Besöken till programaktiviteterna har till 
den 31 augusti ökat med 4 500 besök (+40 %) jämfört med samma period 
2014. 
 
Beslutsunderlag 
Anvisningar för delårsrapport 2015-08-31. 
Delårsrapport 2, Kulturförvaltningen 
Kulturnämndens arbetsutskott §22 2015-09-07 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna lämnad 
delårsrapport och lägga den till handlingarna. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att 
kulturnämnden beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna lämnad delårsrapport och lägga den till handlingarna. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §42    Dnr: KN.2015.38      
 
Öppettider  
 
Ärendebeskrivning 
Kulturförvaltningen har gjort en översyn av öppettiderna för Gislaveds 
bibliotek och Kulturplatån i Glashuset. 
 
Under 2015 har det inrättats en ny befattning på Gislaveds bibliotek, vilket bl.a 
ska leda till förbättrad tillgängligheten för bibliotekets besökare genom utökade 
öppettider. Förslaget innebär att öppethållandet på onsdagar och fredagar 
förlängs från kl. 16.00 till kl. 18.00. Andra effekter av den nya tjänsten är att den 
tidigare enkelbemanningen måndag till fredag mellan kl. 14.30–17.00 blir 
dubbelbemannad. Syftet är att minska köerna för besökarna och stressen för 
personalen. Tjänsten är knuten till barn- och ungdomsverksamheten på 
Gislaveds bibliotek och har särskilt ansvar för läsfrämjande arbete och 
skapande verksamhet. Det innebär att de läsfrämjande insatserna på 
huvudbiblioteket, men också i förlängningen på filialbiblioteken, kan utvecklas 
och förstärkas. 
 
En utvärdering av Kulturplatåns öppettider under våren och sommaren har 
genomförts. Resultatet visa att det i nuläget inte finns behov hos besökarna av 
bemanning till kl. 20.00 fem dagar i veckan. Situationen kan komma att 
förändras när etapp två står klar 2017/18. Uppföljning av öppettiderna sker 
kontinuerligt mot besökarnas behov. De sena besökarna har tillgång till 
repetitionslokalerna via bokningssystemet och personliga nyckelbrickor. För att 
kunna förlägga kursverksamhet och kvällsarrangemang föreslås att Kulturplatån 
har öppet kl. 12.00–20.00 på onsdagar. Övriga öppettider föreslås vara: 
måndag, tisdag,  torsdag kl. 12.00–18.00, fredag kl. 12.00–16.00. Utöver 
ordinarie öppettider genomförs planerad verksamhet i form av olika 
arrangemang under ett antal helgdagar under året. 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till förändrade öppettider för Gislaveds bibliotek och Kulturplatån, 
kulturförvaltningen 2015-09-04. 
Kulturnämndens arbetsutskott §23 2015-09-07 

   
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 besluta om förändrade öppettider för Gislaveds bibliotek och 
 Kulturplatån enligt arbetsutskottets förslag. 
 

  
 

Expedieras till: 
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Kn §43    Dnr: KN.2015.15      
 
Delegationsbeslut  
 
2.5 Inköp av konst från det allmänna anslaget  
Inköp av fyra bilder (broderi på löv) á 1 000 kr av Hanna Streefkerk. 
Inköp av en målning i olja á12 000 kr av Mia Fagergren. 
Totalt  inköp 16 000 kr.  
Delegat: Konstsekreteraren       
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut. 
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Kn §44    Dnr: KN.2015.8      
 
Meddelanden  
 
 
Kommunstyrelsen 
Kommunalt möbellager hos AMO i Anderstorp Ks §263, 2015-08-26, Dnr: 
KS.2015.123 
   
Kulturnämnden  
Överenskommelse/samverkansavtal mellan Gislaveds Industrimuseum och 
Gislaveds kommun, daterat 2015-09-11 
Internkontroll 2015, Knau §24 2015-09-07, Dnr: KN.2015.41     
   
Kulturförvaltningen 
Historik och dokumentation av Alfred Bergh AB, Fifflaryd 1:55, Kn 2015:40 
2015-08-31 
   
Kulturförvaltningens yttrande över ändrad användning av samt byggnation av 
utvändig plattform på fastigheten Åtterås 3:158 Stationshuset i Smålandsstenar, 
2015-08-19 
 
Bygg- och miljönämnden 
SÄNNÅS 1:27, Ilabäck, SmåIandsstenar. Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus, Dnr:BYGG.20l5.300 2371 
 
Efter dagens sammanträde besökte kulturnämnden biblioteken i 
Smålandsstenar, Burseryd och Broaryd. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna. 
 
 
 


