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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden 
Sammanträdesdatum 2019-12-16 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Kommunhuset i Gislaved, klockan 13.00- 15.05 

Urban Nilsson (C), ordförande 
Markus Lewintus (M) 
Björn Olsson (L), jäv § 48 
Ylva Samuelsson (S), jäv § 48 
Kjell Davidsson (S) 
Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Jan-Erick-Hursti (C) 
Hannu Ruokola (SD) 

Magnus Jonsson, kulturchef 
Maria Alexiusson, bibliotekschef 
Sebastian Stenman, nämndsekreterare 

Kjell Davidsson (S) 

Kommunhuset i Gislaved, fredagen den 20 december 2019 

Paragrafer 44- 52 

Sebastian Stenman 

Urban Nilsson (C) 

Kjell Davidsson (S) 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Underskrift 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Kulturnämnden 

Paragrafer 44- 522019-12-16 
Datum för 

2019-12-20 anslags nedtagande 2020-01-13 

Ku Itu rförvaltningen 

Evelina Edlund 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Kulturnämnden 

Justerares signatur 

2(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-12-16 

Sida 
1(2) 

Kn §44 Dnr: KN.2019.13 1.4.1 

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2023 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att fastställa planeringsdirektiv 2020 och översända 
planeringsdirektivet till kommunstyrelsen. 

Reservationer 
Hannu Ruokola (SD) reserverar sig till förmån för sitt egna yrkande. 

Protokollsanteckning 
Ylva Samuelsson (S), Kjell Davidsson (S) och Laila Andersson (S) deltar inte i 
beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Planeringsdirektivet är det övergripande och överordnade styrdokumentet för 
Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

Utgångsläget för ramar 2020 är 2019 års nivå. Dessa har justerats med 
inflationsuppräkning på 2, I %. Hänsyn är tagen till demografi. Löneökningar för 
fast personal kompenseras till nämnderna. Kapitaltjänstkostnaderna budgeteras 
centralt och kompenseras en gång per år i samband med bokslutet. 
Kommunens resultat 2020 beräknas ska uppgå till 35 miljoner kronor. 
För att nå önskat ekonomiskt resultat minskas budgetfördelningen till 
nämnderna med 36,5 miljoner kronor. För kulturnämnden innebär det ett 
minskat budgetutrymme med 1,5 miljoner kronor (4,3 %). 

För 2020 innebär det att kulturnämndens driftsbudget uppgår till 33 258 tkr 
och investeringsbudgeten omfattar I 500 tkr. 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kommunfullmäktige § 145, daterad den 21 november 2019 
Protokoll från kommunstyrelsens allmänna utskott § 35, daterad den 21 
oktober 20 19 
Planeringsdirektiv 2020, för hela kommunen, daterad den 21 november 2019 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 23, daterad den 2 december 
2019 
Kulturnämndens planeringsdirektiv daterad den 2 december 2019 

Yrkanden 
Urban Nilsson (C): Bifall till förslaget. 

Hannu Ruokola (SD): SD vill se bibehållen budget och eventuellt utökandet till 
biblioteksverksamheten i Gislaveds kommun. Besparingarna ska göras på 
Konsthallen och allmän kultur. 

Urban Nilsson (C) med instämmande av Markus Lewintus (M) och Björn 
Olsson (L): Avslag på Hannu Ruokolas (SD) yrkande. 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-16 2(2) 

Kn § 44 (forts.) 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kulturnämndens arbetsutskottets 
liggande förslag mot Hannu Ruokolas (SD) yrkande och finner att 
kulturnämnden beslutar enligt det liggande förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden 

Justerares signatur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-12-16 

Sida 
I (I) 

Kn §45 Dnr: KN.2019.28 1.3.1 

Kulturnämndens normer för kommunala bidrag 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta förslaget till kulturnämndens normer för 
kommunala bidrag och överlämna den till kommunfullmäktige för beslut. 

Ärendebeskrivning 
I april 2018 kom PwC:s rapport "Granskning av intern kontroll och 
ändamålsenlighet avseende föreningsbidrag". Granskningen bedömde huruvida 
kommunens rutiner för beslut om föreningsbidrag är ändamålsenliga, att en 
likvärd bedömning ligger till grund för beviljande av bidrag, samt att möjligheter 
säkerställs för en ändamålsenlig insyn i de verksamheter som beviljas bidrag. 
Bedömningen som gjordes visade att kulturnämndens arbete med 
föreningsbidrag delvis sker på ett ändamålsenligt sätt samt att den interna 
kontrollen gällande föreningsbidragen delvis är tillräcklig. Utifrån ovanstående 
bedömningar gav PwC rekommendationen att kulturnämnden skulle ta fram 
dokumenterade bidragsregler som stöd vid ansökningar av föreningsbidrag, 
samt att ta fram dokumenterade regler och riktlinjer för kontroll och 
uppföljning. 

Med anledning av ovan har kulturförvaltningen tagit fram ett förslag till normer 
för bidragsgivning till kulturföreningar. 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens normer för kommunala bidrag, daterad den 18 november 
2019 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 24, daterad 2 december 2019 

Yrkanden 
Ylva Samuelsson (S) med instämmande av Urban Nilsson (C) och Björn Olsson 
(L): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-16 I (I) 

Kn §46 Dnr: KN.2019.29 1.3.1 

Kulturnämndens regler och rutiner för intern kontroll 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta regler och rutiner för intern kontroll. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden ska besluta om regler och rutiner för nämndens intern 
kontroll. Intern kontroll syftar till att vara förebyggande, lärande och 
kontrollerande. Det interna kontrollsystemet är till för att säkerställa att 
nämnden har en tillfredsställande intern kontroll. En stor del av det interna 
kontrollarbetet sker i planering- och uppföljningsprocessen. En lärande- och 
utvecklingsprocess av avvikelser är inbyggd i styrsystemet både när det gäller 
kvalitet-, utveckling- och ekonomistyrning genom att planering och uppföljning 
sker till överordnad nivå både skriftligt och muntligt. I styrprocessen planeras, 
genomförs, analyseras och följs upp följande områden på samtliga 
organisatoriska nivåer: risk och väsentlighet utifrån grunduppdraget, kritiska 
kvalitetsfaktorer på fyra perspektiv, mål, uppdrag och ekonomi. 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens regler och rutiner för intern kontroll, daterad den 18 
november 2019 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 25, daterad den 2 december 
2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelseförvaltningen, kvalite och verksamhetsutvecklingsenheten 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2019.29
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-16 I (I) 

Kn §47 Dnr: KN.2019.6 1.3.1 

Kulturnämndens delegationsordning 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att anta ny delegationsordning för kulturnämnden 
daterad den 25 november 2019 och att tidigare delegationsordning daterad den 
21 maj 2018 upphör att gälla. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämndens delegationsordning ska revideras en gång vart fjärde år, första 
året i mandatperioden eller vid behov. Nuvarande delegationsordning 
fastställdes av kulturnämnden den 21 maj 2018. 

De tillägg som ingår i kulturförvaltningens förslag berör främst arbetet med 
informationssäkerhet och dataskyddsförordningen (GDPR). För ett antal 
delegationer har även ny vidaredelegat utsetts. Utöver detta har förändringar 
gjorts som är rent språkliga och som berör strukturen på dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Kulturnämndens delegationsordning antagen den 21 maj 2018 
Kulturnämndens delegationsordning daterad den 25 november 2019, version 2 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 26, daterad den 2 december 
2019 

Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Kulturnämnden 

Justerares signatur 

7(12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-12-16 

Sida 
1(2) 

Kn §48 Dnr: KN.2019.9 10.10.2 

Ansökan om verksamhetsbidrag, kultur- och musikföreningar 2020 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att fördela verksamhetsbidrag till kultur- och 
musikföreningar 2020 enligt förslag I på fördelning av verksamhetsbidrag. 

Jäv 
Ylva Samuelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Björn Olsson (L) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Ärendebeskrivning 
Kulturnämnden fördelar ett årligt verksamhetsbidrag till kultur- och 
musikföreningar i Gislaveds kommun. 2019 beviljades tjugo föreningar ett 
verksamhetsbidrag på totalt 995 000 kronor. 

Inför fördelningen av 2020 års anslag har tjugoen kultur- och musikföreningar 
inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag på totalt I I I O500 kronor. Med 
anledning av att kulturnämnden inför 2020 får en minskad budgetram med 
I 500 000 kr (4,3 %) har förvaltningen tagit fram två förslag till fördelning av 
2020 års verksamhetsbidrag. Det ena alternativet, förslag I, innebär oförändrat 
verksamhetsbidrag på 995 000 kronor. Det andra alternativet, förslag 2, 
innebär en minskning av anslaget med 43 000 tkr (4,3 %). 

Beslutsunderlag 
Anderstorps Teaterförening, ansökan om bidrag 4 juni 2019 
D.O.M.M, ansökan om bidrag daterad den 9 maj 2019 
Finnveden Square Dancers, ansökan om bidrag daterad den 13 maj 2019 
Gammaldansens vänner Smålandsstenar, ansökan om bidrag 28 maj 2019 
Gislaved Drum Corps, ansökan om bidrag daterad den 21 maj 2019 
Gislaved-Värnamo Teaterförening, ansökan om bidrag daterad den 13 juni 2019 
Gislaveds Filmstudio, ansökan om bidrag daterad den 7 maj 2019 
Gislaveds Gammaldansförening, ansökan om bidrag daterad den 30 april 2019 
Gislaveds Hembygdskrets, ansökan om bidrag daterad den 22 maj 2019 
Gislaveds Industrimuseum, ansökan om bidrag daterad den 29 maj 2019 
Gislaveds Kammarkör, ansökan om bidrag daterad den 12 april 2019 
Gislaveds Konstförening, ansökan om bidrag daterad den 17 maj 2019 
Gislaveds Manskör, ansökan om bidrag daterad den 22 maj 2019 
Gislaveds Slöjdare, ansökan om bidrag, daterad den 2 maj 2019 
Gislaveds Storband, ansökan om bidrag, daterad den 2 maj 2019 
Gislaveds Symfoniorkester, ansökan om bidrag daterad den 29 maj 2019 
Konstfabriken, ansökan om bidrag daterad den 9 april 2019 
Stråkföreningen, ansökan om bidrag daterad den 16 maj 2019 
Teaterstöparna Öreryd, ansökan om bidrag daterad den 7 maj 2019 
Westbo-Mo Forskarförening, ansökan om bidrag daterad den 17 maj 
Ölmestad Reftele Amatörteater, ansökan om bidrag daterad den 29 april 2019 
Förslag till fördelning av verksamhetsbidrag 2020, daterad den I december 
2019 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-16 2(2) 

Kn § 48 (forts.) 

Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 27, daterad den 2 december 
2019 

Yrkanden 
Urban Nilsson (C): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Anderstorps Teaterförening 
D.O.M.M 
Finnveden Square Dancers 
Gammaldansens vänner Smålandsstenar 
Gislaved Drum Corps 
Gislaved-Värnamo Teaterförening 
Gislaveds Filmstudio 
Gislaveds Gammaldansförening 
Gislaveds Hembygdskrets 
Gislaveds Industrimuseum 
Gislaveds Kammarkör 
Gislaveds Konstförening 
Gislaveds Manskör 
Gislaveds Slöjdare 
Gislaveds Storband 
Gislaveds Symfoniorkester 
Konstfabriken 
Stråkföreningen 
Teaterstöparna Öreryd 
Westbo-Mo Forskarförening 
Ölmestad Reftele Amatörteater 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-16 I (I) 

Kn §49 Dnr: KN.2019.30 1.3.1 

Öppettider för biblioteken 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att 

att fastställa nya öppettider för Anderstorps bibliotek till I 0-12 och 15-18 
måndag, tisdag och torsdag, stängt på onsdag och 13-16 på fredag. 

att fastställa nya öppettider för Broaryds bibliotek till måndag 14-18. 

att fastställa nya öppettider för Burseryds bibliotek till tisdag 14-18. 

att samtliga nya öppettider börjar att gälla från och med I januari 2020. 

Ärendebeskrivning 
Inför 2020 har en översyn av bibliotekens öppettider genomförts. Översynen är 
bland annat en konsekvens av att bibliotekets organisation har setts över i 
samband med minskad personalresurs från och med 2020. Det kommer att 
påverka öppettiderna vid Broaryds och Burseryds bibliotek. Ett annat skäl är 
införandet av Meröppet vid Anderstorps bibliotek som ger möjligheter att 
anpassa öppettiderna efter brukarnas behov. En liknade anpassning har tidigare 
genomförts vid Smålandsstenars bibliotek med framgång. 

Förslag till ändrade öppettider från I januari 2020: 
Anderstorp bibliotek måndag, tisdag, torsdag I 0-12, 15-18 

onsdag stängt 
fredag 13-16 

Broaryds bibliotek måndag 14-18 
Burseryds bibliotek tisdag 14-18 

Beslutsunderlag 
Protokoll från kulturnämndens arbetsutskott § 28, daterad den 2 december 
2019 

Yrkanden 
Urban Nilsson (C): Bifall till förslaget. 

Beslutet skickas till: 
Bibliotekschef 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

https://KN.2019.30
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-16 I (I) 

Kn §50 Dnr: KN.2019.3 1.2.3 

Delegationsbeslut 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att godkänna rapporteringen av gjorda 
delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 
1.7 Fastställande av bibliotekens öppettider vid helger, 
semestrar samt tillfälliga förändringar av öppettider. 
Beslut om ändrade öppettider för biblioteken under december 2019. Delegat: 
Bibliotekschefen. 

1.7 Fastställande av bibliotekens öppettider vid helger, 
semestrar samt tillfälliga förändringar av öppettider. 
Beslut om ändrade öppettider för biblioteken under 2020. Delegat: 
Bibliotekschefen. 

1.8 Fastställande av Gislaveds konsthalls öppettider vid helger, 
semestrar samt tillfälliga förändringar av öppettider. 
Beslut om ändrade öppettider för Gislaveds konsthall under december 2019 
och januari 2020. Delegat: Konstintendenten. 

1.9 Fastställande av Kulturplatåns öppettider vid helger. 
semestrar samt tillfälliga förändringar av öppettider. 
Beslut om ändrade öppettider för Kulturplatån under december 2019 till och 
med februari 2020. Delegat: Enhetschef allmänkultur. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
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Justerares signatur 

11 (12)
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2019-12-16 

Sida 
I (I) 

Kn §51 Dnr: KN.2019.1 1.7.3 

Meddelanden 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga meddelandena till handlingar. 

Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo 

BmGT beslut§ 176 Skyltning av rökfria miljöer i Gislaveds kommun -
Kulturnämnden 

Kommunfullmäktige 
Kf beslut § 143 Sammanträdesplan 2020 
Kf beslut§ 144 Taxor 
Plan- och bygglovstaxa 
Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804) 
Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen och lag om tobak och 
liknande produkter samt taxa för tillsyn avseende vissa receptfria läkemedel 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöenhetens uppdrag 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöenhetens uppdrag, bilaga 2 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöenhetens uppdrag, bilaga 3 
Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
Taxa och avgifter enligt miljöenhetens uppdrag, grund 
Taxesammanställning 2020 

Kommunstyrelsen 
Ks beslut § 259 Sammanträdesplan 
Ks beslut§ 330 Arvoden till förtroendevalda 2020 
Arvoden för förtroendevalda 2020 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 
Beslut om nedtagning av belysning på Våthults kyrkogård 
Beslut om nedtagning av träd på Gislaveds kyrkogård 

Region Jönköpings län 
Det utmaningsdrivna biblioteket 
Det utmaningsdrivna biblioteket, komplettering 

Utdragsbestyrkande 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida 
2019-12-16 I (I) 

Kn §52 Dnr: KN.2019.2 1.7.3 

Informationer 

Beslut 
Kulturnämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Information om evenemang av kulturföreningar 2018 
Nämndsekreterare informerar om den sammanställning som förvaltningen har 
gjort av kulturevenemang som arrangerats av kultur- och musikföreningar i 
Gislaveds kommun. I kommunen genomfördes 148 stycken kulturevenemang 
under 2018 med totalt 37 241 besökare. 

Återrapportering om arbetet med kulturförvaltningens handlingsplan för 
informationssäkerhet 
Nämndsekreterare rapporterar om hur arbetet går med informationssäkerhet 
inom förvaltningen. Förhoppningen är att en informationshanteringsplan för 
kulturförvaltningen kommer att fastställas under 2020. 

Möte med hembygdsföreningar 
Kulturnämnden enades om att bjuda in Hembygdskretsen i Gislaveds kommun 
för ett möte om hembygdsföreningarnas byggnader. Mötet kommer att äga rum 
den 30 mars i anslutning till kulturnämndens sammanträde. 

Nyttjandet av stora salen i Glashuset 
Kulturchefen informerar om hur den stora salen i Glashuset har nyttjats under 
2019. Totalt nyttjades lokalen under 220 dagar under 2019. 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 


