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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn §47 Dnr: KN.2016.29 

Justering av drifts- och investeringsbudget 2017 - 2021 

Ärendebeskrivning 

Nya prognoser har under hösten visat att skatteintäkterna sjunker och 

kostnader för pensioner ökar, vilket gör att det positiva resultatet för 2017 har 

försämrats.  

Under rådande omständigheter med ett minskat skatteunderlag, ökade 

pensionskostnader samt ett förändrat finansiellt mål (en följd av 

komponentavskrivning) behöver kommunens resultat förändras. För att klara 

av att möta investeringsbehovet och den framtida pensionsutbetalningen 

behöver det genomsnittliga resultatet under en femårsperiod vara + 30 mnkr. 

För att kommunen ska kunna klara det finansiella målet behöver, enligt 

kommunstyrelsen, ett anpassningskrav läggas på nämnderna motsvarande 1 % 

av driftsbudgeten med start 2017. Undantagna i nuläget från detta 

anpassningskrav är räddningsnämnden, kommunfullmäktige samt 

överförmyndarnämnden. 

Ramjusteringen kommer att underställas kommunfullmäktiges beslut i 

november. Anpassningen förstärker resultatet 2017 med 16 mnkr. 

Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att justera ner 

investeringsbudgeten i förhållande till nämndernas äskanden för 2017 -2021. 

För kulturnämnden innebär det en minskad investeringsbudget med 2 000 tkr 

2017. 

För kulturnämnden innebär – 1 % en anpassning med -300 tkr. 

Förvaltingensledningen gör bedömningen att justeringen kan genomföras utan 

att någon verksamhet behöver läggas ner eller att kvalitén i verksamheten 

påverkas negativt. Detta så länge det handlar om en engångsåtgärd. Skulle 

situationen uppstå att ytterligare negativa justeringar måste genomföras hamnar 

frågan i ett annat läge som kan få kulturpolitiska konsekvenser. 

En genomlysning av kulturnämndens investeringsbudget för hela utblicken 

behöver göras. Förvaltningschefen för samtal med ekonomienheten om de 

kommande förutsättningarna med hänsyn till etapp 2 av Glashuset, flytten av 

Smålandsstenars bibliotek och övriga planerade investeringar. 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående anpassning av nämndernas 

budgetramar 2017, daterad 25 oktober 2016 

Protokoll 2016-10-31 - Knau §35 Justering av drifts- och investeringsbudget 

2017 - 2021 

Kulturnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att hantera anpassningskravet 

motsvarande 1 procent av driftsbudgeten 2017, 

att i anslutning till de ekonomiska uppföljningarna 31 mars, 31 augusti och 31 

oktober redovisa till nämnden anpassningens konsekvenser, samt 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn § 47 (forts.) 

att återkomma med ett förslag till Kulturnämndens sammanträde 12 

december med reviderad investeringsbudget för 2017 - 2021. 

Expedieras till: 

Ekonomienheten 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn §48 Dnr: KN.2016.11  805 

Ansökan verksamhetsbidrag kultur- och musikföreningar 2017 

Ärendebeskrivning 

Totalt har 18 ansökningar om verksamhetsbidrag för kultur- och 

musikföreningar 2017 inkommit. De inkomna ansökningarna är på totalt 933 

000 kronor. Kulturnämnden har 892 000 kronor att fördela i 

verksamhetsbidrag för kultur- och musikföreningar för 2017. 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2017 av kultur- 

och musikföreningar, daterad den 26 oktober 2016 

Information om ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017 

Anderstorps Teaterförening, ansökan om verksamhetsbidrag 

D.O.M.M., ansökan om verksamhetsbidrag 

Finnveden Square Dancers, ansökan om versamhetsbidrag 

Gislaved Drum Corps, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds Gammaldansförening, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds Industrimuseum, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds Kammarkör ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds kommuns Hembygdskrets, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds Manskör, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds Konstförening, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds Slöjdare, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaved Storband, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaveds Symfoniorkester, ansökan om verksamhetsbidrag 

Gislaved-Värnamo Teaterförening, ansökan om verksamhtesbidrag 

Konstfabriken, ansökan om verksamhetsbidrag 

Missionkyrkans Brassband, ansökan om verksamhetsbidrag 

Teaterstöparna, ansökan om verksamhetsbidrag 

Westbo-Mo Forskarförening, ansökan om verksamhetsbidrag 

Protokoll 2016-10-31 - Knau §36 Ansökan verksamhetsbidrag kultur- och 

musikföreningar 

Kulturnämnden beslutar 

att besluta enligt kulturförvaltningens förslag till fördelning av 

verksamhetsbidrag 2017 för kultur- och musikföreningar, daterad den 26 

oktober 2016. 

Expedieras till: 

Anderstorps Teaterförening 

D.O.M.M. 

Finnveden Square Dancers 

Gislaved Drum Corps 

Gislaveds Gammaldansförening 

Gislaveds Industrimuseum 

Gislaveds Kammarkör 

Gislaveds kommuns Hembygdskrets 

Gislaveds Manskör 

Gislaveds Konstförening 

Gislaveds Slöjdare 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn § 48 (forts.) 

Gislaved Storband 

Gislaveds Symfoniorkester 

Gislaved-Värnamo Teaterförening 

Konstfabriken 

Missionkyrkans Brassband 

Teaterstöparna 

Westbo-Mo Forskarförening
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn §49 Dnr: KN.2016.25  800 

Glashuset - etapp två 

Ärendebeskrivning 

Kommunalstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige i november beslutar om en 

minskad investeringsbudget 2018 - 2021. Kulturnämnden beslutade vid sitt 

sammanträde i juni 2016 om ett lokalprogram med skisser för etapp två av 

Glashuset. Förslaget följer inriktningen i behovsutredningen från 2011, som 

togs fram i bred samverkan mellan politik, förvaltning och civilsamhälle. 

Lokalprogramet har också föregåtts av en genomgång och uppdatering för att 

tillgodose behovet av personalutrymmen i Glashuset. Fastighetskontoret 

kostnadsberäknade förslaget till 37,5 mnkr och fastighetsnämnden tog upp 

kostnaden i sitt förslag till investeringsbudget. I kommunstyrelsens förslag till 

investeringsbudget 2018-2021 minskas fastighetsnämndens budget för etapp två 

av Glashuset med 17,5 mnkr. Det återstå då 20 mnkr att använda till en 

reviderad version av etapp två. 

Beslutat lokalprogram för etapp två hanterar huvudsakligen tre områden. Nya 

danslokaler med biutrymmen för Gislaveds gymnasiums etestiska program och 

Gislaveds dansstudio, en offentlig mötesplats med informationstorg och fik 

samt personalutrymmen. De nya ekonomiska förutsättningarna innebär att ett 

nytt förslag till lokalprogram måste tas fram med betydande minskningar av 

lokalytor. För att säkerställa befintlig verksamhet ska danslokalerna med 

biutrymmen prioriteras. Dansverksamheten, såväl Esteiska programmets 

dansinriktning och Gislaveds dansstudio, har under de senaste 10 åren bedrivits 

i lokaler som inte lever upp till de krav som ställs på den här typen av lokaler. 

Det är också nödvändigt att iordningsställa personalutrymmen för den 

personsonal som arbetar i Glashuset. 

Kulturförvaltningen anser att en arbetsgrupp med representanter från berörda 

verksamheter och fastighetskontet ska tillsättas för att ta fram ett nytt förslag 

till lokalprogram med tillhörande konsekvensbeskrivning. Utöver förändringar 

av lokalernas utformning och storlek ska konsekvensbeskrivningen beskriva 

eventuella förändringar av tidigare uppställda mål för Glashuset/Kulturplatån. 

Det är önskvärt med arkitektmedverkan i arbetsgruppen, men det är en fråga 

för fastighetskontoret att ta ställning till. 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse revidering av Glashuset etapp två 

Protokoll 2016-10-31 - Knau §37 Glashuset - etapp två  

Kulturnämnden beslutar 

att ge förvaltningschefen i uppdrag att bilda en arbetsgrupp med 

representanter från berörda verksamheter och fastighetsförvaltningen 

för att ta fram ett förslag till reviderat lokalprogram med en 

konsekvensbeskrivning för Glashusets etapp två, 

att inriktningen för arbetsgruppen ska vara att ge dansverksamheten 

ändamålsenliga lokaler med nödvändiga biutrymmen, 

att behovet av personalutrymmen tillgodoses, samt 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn § 49 (forts.) 

att återkomma till nämnden med ett förslag till reviderat lokalprogram för 

Glashuset inom angivna budgetramar inför beslut om ett genomförande.

Expedieras till: 

Fastighetsförvaltningen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn §50 Dnr: KN.2016.38 

Kulturpris 2016 

Ärendebeskrivning 

Kulturpris utdelas som erkänsla för gjorda insatser inom Gislaveds kommuns 

kulturliv. 

En extern nominering till kulturpriset 2016 har inkommit. 

Beslutsunderlag 

Sammanställning tidigare mottagare av kulturpris 

Nominering av kandidater till kulturpris 1, daterad 31 oktober 2016 

Protokoll 2016-10-31 - Knau §38 Kulturpris 2016  

Kulturnämnden beslutar 

att tilldela 2016 års kulturpris till NAMN och NAMN med 

följande motivering: 

Det talas sällan om eldsjälar när det kommer till litteratur och 
litteraturspridning. Årets kultutpristagare kan sannerligen kallas för 
litteraturens eldsjälar. De är genuina bokälskare vars drivkrafter är den 
egna läslusten, viljan att sprida litteratur och att värna boken. Sedan 25 
år tillbaka driver de antikvariatet Bokgrottan i Gislaved, som har 
utvecklats till ett litterärt vattenhåll för litteraturälskare och 
litteratursökare. Det finns de som menar att Bokgrottan är ett av 
Sveriges främsta antikvariat. Utbudet i Bokgrottan är brett. Här finns 
något för alla smakriktningar inom både skönlitteratur och facklitteratur. 
Många är de som har kommit till Bokgrottan med fyllda boklådor när 
deras anhöriga har gått bort. Böckerna har ju älskats av någon och är 
därför svåra att slänga. NAMN och NAMN tar emot boklådorna och de 
böcker som inte får plats i den egna verksamheten sänks till Second 
Hand. På så vis förlängs bokens liv och fler får möjlighet att uppleva dess 
mysterier.  
Bokgrottan har också satt Gislaved på kartan lång utanför 
kommungränsen genom kunder i Ryssland, Japan, Spanien och i de 
Nordiska länderna.  

Expedieras till: 

Mottagare av kulturpris 2016 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn §51 Dnr: KN.2016.33  805 

Kulturstipendium 2016 

Ärendebeskrivning 

Gislaveds kommuns kulturstipendium utgår i form av bidrag för utbildning och 

fria studier till den som visat lovande anlag för fortsatt konstnärlig och 

vetenskaplig verksamhet inom skilda kulturområden såsom litteratur, musik, 

konst och konsthantverk, film, foto, teater, dans eller annat jämförbart område. 

Kulturstipendiet kan även utgå för att uppmuntra och stödja projekt och 

insatser av nyskapande karaktär, utöver ovanstående verksamheter, även 

bildningsverksamhet, hembygdsvård, museiverksamhet, natur- och 

byggnadsvård. 

Till 2016 års kulturstipendium har det inkommit tre ansökningar. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om kulturstipendium 2016 1 

Ansökan om kulturstipendium 2016 2 

Ansökan om kulturstipendium 2016 3 

Sammanställning tidigare mottagare av kulturstipendium 

Protokoll 2016-10-31 - Knau §39 Kulturstipendium 2016 

Yrkande 

Valendona Dobra (S) med instämmande av Björn Olsson (L), Sara-Lena 

Bengtsdotter Bogren (S), Björn Björkman (M) och Ylva Samuelsson (S): Tilldela 

2016 års kulturstipendium till NAMN.  

Kulturnämnden beslutar 

att tilldela 2016 års kulturstipendium till NAMN med följande motivering: 

NAMN är född och uppvuxen i Anderstorp. Under sin uppväxt har 

NAMN varit deltagare i kulturförvaltningens teaterverksamhet, i dag 

kallad Scenverkstan och Gislaveds dansstudio. NAMN är också medlem i 

Anderstorps Teaterförening.  Efter avslutade studier vid Gislaveds 

gymnasium fortsatte studierna vid teaterlinjen på Fridhems folkhögskola. 

Sedan höstterminen 2016 studerar hon internationell 

kulturprojektledning vid Kulturverkstan i Göteborg.  NAMN mål med 

utbildningen är att vässa och bredda sina kunskaper, lära sig att finansiera 

och genomföra kulturprojekt samt utvecklas som ledare.  

Kulturstipendiet ges som stöd till NAMN fortsatta studier till 

Internationell  kulturprojektledare. 

Expedieras till: 

Mottagare av kulturstipendium 2016 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn §52 Dnr: KN.2016.34  214 

Remiss - Samråd förslag till detaljplan för Weland, kontor, del 

fastigheten Uvekull 2:133  

Ärendebeskrivning 

Bygg- och miljöförvaltningen lämnar möjlighet till synpunkter på: 

Förslag till detaljplan för Weland, kontor, del av fastigheten Uvekull 

2:133, i Smålandsstenar. 

Området är beläget i västra industriområdet, Smålandsstenar. Gällande 

detaljplan SM88 (antagen 2012) tillåter industriändamål med 

korsprickad mark, vilket innebär att endast skärmtak och garage får 

uppföras 

Den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar (FÖP) är antagen 

1999. Planområdet är utpekat som industriområde och kan förtätas 

inom nuvarande yttre avgränsning. 

Planens syfte är att ändra markanvändning från industri till kontor. 

Planområdet rymmer ingen bebyggelse, inga kända kulturmiljöer eller 

fornlämningar. 

Förvaltningen ser från sitt perspektiv inga hinder för genomförande av 

föreslagen detaljplan. Dock finns här närhet till befintliga bostäder. I 

planhandling, sid 6, finns ett illustrationsförslag för framtida 

markanvändning. Kulturförvaltningen vill lyfta fram vikten av att bevara 

och förstärka grönstråket inom planens södra del. 

Beslutsunderlag 

Remiss - Samråd förslag till detaljplan för Weland, kontor, del fastigheten 

Uvekull 2:133 

Plankarta Weland kontor september 2016 

Planbeskrivning Weland kontor september 2016 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående remiss - samråd förslag till 

detaljplan för Weland, del fastigheter Uvekull 2:133 

Protokoll 2016-10-31 - Knau §40 Remiss - Samråd förslag till detaljplan för 

Weland, kontor, del fastigheten Uvekull 2:133  

Kulturnämnden beslutar 

att anta och översända yttrande daterat 21 oktober 2016 till Bygg- och 

Miljöförvaltningen. 

Expedieras till: 

Bygg- och Miljöförvaltningen 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

Kn §53 Dnr: KN.2016.39 

Remiss - Svar på motion om konstnärlig utsmyckning 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 25 maj 2016, om 
konstnärlig utsmyckning. 

Liberalerna föreslår att: 
- Kostnadsandelen höjs för konstnärlig utsmyckning i kommunens egna 
byggnationer från 0,5 % till 0,75 %. 
- I direktiven för kommunens egna bolag skrivs in att 0,5 % av byggkostnaden 
ska gå till visuell och/eller funktionell utsmyckning. 
- Den juridiska person som får bygglov uppmärksammas på värdet av 
anläggningens visuella och funktionella betydelse i det offentliga rummet. 
Gislaveds kommun kan erbjuda professionell hjälp vad gäller det konstnärliga. 

Kommunstyrelsens allmänna utskott har beslutat att motionen om konstnärlig 
utsmyckning remitteras till fastighetsnämnden, kulturnämnden och bygg- och 
miljönämnden för yttrande senast den 31 oktober 2016. 

Tjänsteutlåtande 

Frågor kring den konstnärliga utsmyckningen ligger inom kulturnämndens 

komptensområde.  Enligt reglementet har nämnden till uppgift att inom ramen 

för sina anslag och riktlinjer verkställa konstköp för konstnärlig utsmyckning av 

om- och nybyggnationer, samt utplacering av konstverk på allmän plats. 

Nämnden utser en arbetsgrupp om tre ledamöter och tre ersättare bland 

nämndsledamöter för konstinköp och därmed sammanhängande frågor. 

Förvaltningens konstsekreterare är handläggande tjänsteman. 

Nämnden har också till uppgift att: 

- Verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar 

och miljöer av kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

 - Vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser, bostads- och 

bebyggelseområden 

Kulturnämnden föreslog i mål och budget för perioden 2015 – 2019 att 

Gislaveds kommun, fördelat över 2016 och 2017, skulle höja avsättningen till 

konstnärlig utsmyckning och införa 1 %-regeln. 1 % -regeln är den ekonomiska 

principen som anger att en procent av den samlade kostnaden vid offentligt 

finansierad ny-, om- och tillbyggnad ska avsättas för konstnärlig gestaltning. Idag 

avsätter Gislaveds kommun 0,5 %. Regeln är värdefull eftersom den öppnar upp 

för bättre möjligheter till konstnärlig gestaltning av vår offentliga miljö, samtidigt 

som den skapa flera arbetstillfällen för konstnärer. En rapport som 

Konstnärsnämnden publicerade i december 2013 visar att en majoritet av 

kommunerna tillämpar 1 % -regeln och nästan alla landsting/regioner. 

Förslagen i motionsen skulle förbättra möjligheterna att genomföra konstnärliga 

gestaltningsprojekt i vår offentliga miljö. 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse angående svar på motion om konstnärlig 

utsmyckning, daterad den 26 oktober 2016 

Ksau beslut § 60 Motion om konstnärlig utsmyckning för remittering 
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Protokoll 2016-10-31 - Knau §41 Remiss - Svar på motion om konstnärlig 

utsmyckning  

Kn § 53 (forts.) 

Kulturnämnden beslutar 

att med anledning av kulturförvaltningens tjänsteutlåtande tillstyrka 

motionens intentioner. 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Kn §54    Dnr: KN.2016.3   009  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

Finska föreningens 100-års firande 

Kulturchefen informerar att Finska Föreningen i Gislaved under 2017 har 100-

års jubileum. Kulturförvaltningen kommer att samarbeta med föreningen om 

ett antal aktiviteter för att uppmärksamma jubileet. 

 

Sommarliv 

Luis Gonzalez och Annie Nilsson från Kulturplatån, samt förteträdare från 

föreningen Film och Foto informerade nämndens ledamöter om erfarenheterna 

från sommarprojektet "Sommarliv". 

 

Bibliotek i Torghuset 

Bibliotekschefen informerar att ett första möte med representanter från 

Torghuset inför inflyttningen i de nya bibliotekslokalarna har genomförts. 

 

Kulturting 

Kulturchefen informerar att kommuninvånare och kulturföreningar har bjudits 

in till Kulturting den 24 november. Nämndens ledamöter och ersättare är 

varmt välkomna att delta. 

 

Beslutsunderlag 

Ny aktivitetsplan 2016 

Uppföljningsrapport till MUCF sommarliv 2016 

  

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 


