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Kn §7   Dnr:  KN.2011.9   042 
  
 Bokslut 2010   
  
Kn §7  2011-02-21  Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens bokslut för 2010 visar ett ekonomiskt överskott på 417 000 
kronor. Verksamheten har nått sina mål, förutom att renoveringen av 
Anderstorps bibliotek blev fördröjd och slutförs först under 2011. Det förklarar 
merparten av det uppkomna överskottet. Noterbart är också att utlåningen vid 
biblioteken fortsätter att öka för tredje året i rad. Fortsätter att öka gör också 
besöken till Gislaveds och Smålandsstenars bibliotek. Från och med 2010 mäts 
antalet besökare vid samtliga bibliotek i kommunen, vilka uppgick till drygt 
202 000 (exklusive bokbussen).  
 
Förvaltningen genomförde 809 programaktiviteter som hade 23 445 besökare. 
Det innebär att de uppställda målen i budgeten har uppfyllts med god marginal. 
 
2010 års investeringar uppgick till 447 000 kr av budgeterade 3 903 000 kr. Den 
enskilt största investeringen, 130 000 kr, är belysning och ljussättning av 
barnavdelningen på Gislaveds bibliotek. Konstinvesteringarna uppgår totalt till 
127 000kr. Av de investeringsmedel som inte har använts under 2010 bör          
1 000 000 kr, som är avsatta till inventarier till Anderstorps bibliotek, och         
2 217 000 kr till konstnärlig utsmyckning begäras ombudgeterade till 2011. 

 
Beslutsunderlag 

 Kulturförvaltningens förslag till årsberättelse och bokslutsrapport. 
Kulturnämndens arbetsutskott § 1, 2011-02-07 
 
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 fastställa 2010 års bokslut och lägga det till handlingarna 
att begära att 1000 000 kr i investeringsbudgeten till inventarier till 

Anderstorps bibliotek ombudgeteras till 2011-02-09 
att 2 217 000 kronor till konstnärligutsmyckning av kommunens fastigheter 

ombudgeteras till 2011. 
 
 
Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
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Kn §8   Dnr:  KN.2011.1     
  
 Remiss fördjupad översiktsplan för Gislaveds tätort   
  
Kn §8  2011-02-21  Ärendebeskrivning 

Utställningsupplagan av förslaget till fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaveds tätort är utskickad till myndigheter och kommunala nämnder m.fl. 
Utställningstiden är 17 januari till den 18 mars 2011. Synpunkter ska skickas till 
kommunstyrelsekontoret senast den 18 mars 2011.  
 
Syftet med fördjupningen av översiktsplanen är att ange riktlinjer för den 
framtida utvecklingen av orten. Den fördjupade översiktplanen är också 
grunden för framtagandet av detaljplaner.  
 
Planens geografi ska avgränsning inkluderar Gislaveds vattentäkt i norr, 
reningsverksdammarna i söder, väg 26 i väster och Henja och Hult samt 
Mossarp i Öster. Planen ansluter i den östra kanten till den fördjupade 
översiktsplanen för Anderstorp.  

 
Beslutsunderlag 

  Utställningsupplaga GISLAVED – lite mer än tre rondeller och en stor fabrik. 
  Kulturnämndens arbetsutskott § 2, 2011-02-07 

Kulturnämnden diskuterar fördjupningen av översiktsplanen för Gislaveds 
tätort. 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden ger kulturchefen i uppdrag, att med 
ledning av  kulturnämndens diskussion, formulera ett förslag till yttrande över 
utställningsupplagan av förslaget till fördjupning av översiktsplanen för 
Gislaveds tätort. 

 

 Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att ge kulturchefen i uppdrag, att med ledning av kulturnämndens diskussion, 

formulera ett förslag till yttrande över utställningsupplagan av förslaget 
till fördjupning av översiktsplanen för Gislaveds tätort 

 
 
Expedieras till: 
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Kn §9   Dnr:  KN.2010.47     
  
 Ansökan Reftele kyrkokör konsert i Reftele   
  
Kn §9  2011-02-21  Ärendebeskrivning 

Reftele kyrkliga samfällighet, genom Reftele kyrkokör ansöker om ett bidrag på 
20 000 kronor till projektet att framföra Dvoraks ”Te Deum” samt Rutter´s 
”Magnificat” den 22 oktober i Reftele kyrka och den 23 oktober i Långaryds 
kyrka. Kostnaden för projektet är beräknat till 107 800 kr. 
 
I projektet medverkar förutom Reftele kyrkokör, Långaryds och Landeryds 
kyrkokörer, Gislaveds kammarkör, Gislaveds orkesterförening, extra musiker 
samt sångsolister. Totalt 125 körsångare, ca 60 musiker och två sångsolister. 

 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökan, Dpl 2010:47 
Kulturnämndens arbetsutskott § 4, 2011-02-07 
 
Förslag 
Arne Lind (S) föreslår att Reftele kyrkokör inom Reftele kyrkliga samfällighet  
ska komplettera sin ansökan innan kulturnämnden fattar beslut i ärendet. 
Ansökan ska kompletteras med uppgifter om hur kostnaderna som inte täcks av 
det ansökta kommunala bidraget ska täckas, om ansökan avser både konserten i 
Reftele och den i Långaryd, samt om bidrag har sökts från Hylte kommun. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Arne Linds förslag och finner att 
kulturnämnden  beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att Reftele kyrkokör inom Reftele kyrkliga samfällighet ska komplettera sin 

ansökan innan kulturnämnden fattar beslut i ärendet 
 

 att  ansökan ska kompletteras med uppgifter om hur kostnaderna som inte 
täcks av det ansökta kommunala bidraget ska täckas, om ansökan avser 
både konserten i Reftele och den i Långaryd, samt om bidrag har sökts 
från Hylte Kommun. 

 
 
 
Expedieras till: 
Reftele kyrkokör 
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Kn §10   Dnr:  KN.2010.43   805 
  
 Ansökan, bidrag Mozarts requiem 2011/2012   
  
Kn §10  2011-02-21  Ärendebeskrivning 

Gislaveds kammarkör har genom sin musikaliska ledare inkommit med en 
ansökan om stöd till genomförandet av Mozarts Requiem under vinter/vår 2012. 
Projektet omfattat 21 musiker, 4 solister, Gislaveds kammarkör och en 
kostnadsbudget på ca 122 000 kr. 
 
Gislaveds kammarkör är en förening som drivs till stor del av medlemsavgifter. 
För att kunna genomföra projekt i den storleken som Mozarts Requiem innebär, 
behöver föreningen någon form av stöd.  
 

 Beslutsunderlag 
 Mozarts Requiem kostnadsbeskrivning 

Kulturnämndens arbetsutskott §3, 2011-02-07 
 

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 Gislaveds kammarkör bjuds in till ett sammanträffande med 

kulturnämnden under vårterminen 2011 för att diskutera projektet. 
 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds kammarkör 
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Kn §11   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  
Kn §11  2011-02-21  Kulturchefen informerar om pågående rekryteringar. 
 

 
Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
 
 
Expedieras till: 
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Kn §12   Dnr:  KN.2011.12   860 
  
 Delegationsbeslut   
  
Kn §12  2011-02-21  Ärendebeskrivning 

4.3 Bidrag till föreningar 
 Studieförbundet Vuxenskolan har beviljats ett bidrag på 2500 kronor till 
författarbesök med Maria Gustavsson på Gislaveds bibliotek den 29 januari 
2011. 

 Delegat: Kulturchefen. 
 

Studieförbundet Medborgarskolan har beviljats 5000 kr i bidrag till två  
föreläsningar. Den 26/2 författarbesök av Petter Lidbeck på Gislaveds bibliotek 
och den 7 mars föreläsning/musik om med rubriken Resandeblod. Deltar gör 
författaren Bennie Åkerfeldt och trubaduren Pelle Jageby 

 Delegat: Kulturchefen. 
 

Föreningen Finnvedin Katrilli har beviljats ett bidrag på 1500 kr till den årliga 
Kalevalafesten den 26/2 2011. 

 Delegat: Kulturchefen. 
  

Studieförbundet SENSUS har beviljats ett bidrag på 2500 kr till konsert i  
Stengårdshults kyrka den 27 mars 2011. 

 Delegat: Kulturchefen. 
 

 
Kulturnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 
 
 

 
 


