
 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Kulturnämnden  

 

 

 Sammanträdesdatum 2017-12-11  

   

 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, måndagen den 11 december 2017, kl 14.00 -  16.00 

 

 Beslutande Ylva Samuelsson (S), ordförande 

Björn Björkman (M) 

Marcus Holmbom (S) 

Laila Andersson (S), tjänstgörande ersättare för Therese Müller (S) 

Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), tjänstgörande ersättare för Valendona Dobra 

(S) 

Jan-Erick Hursti (C) 

Björn Olsson (L) 

Hannu Ruokola (SD) 

 

 

 

 

 

 

 

 Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef 

Maria Alexiusson, bibliotekschef 

Sara Wingren, ekonom, § 36 

Niklas Arvidsson, nämndsekreterare 

Annie Nilsson, ungdomscoach 

 

 

 Utses att justera Björn Olsson 

 Justeringens 
 plats och tid 

Kommunhuset i Gislaved, torsdagen den 14 december 2017 

 Under- 
 skrifter 

 
Sekreterare  …………………………………………………………………. 

Paragrafer       36 - 46  

Niklas Arvidsson 

 

  

Ordförande …………………………………………………………………… 
 

Ylva Samuelsson 

 

 

  

Justerande ............................................................................................................................. ............. 

Björn Olsson 

 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Organ Kulturnämnden  

 Sammanträdesdatum 2017-12-11   Paragrafer 36 - 46  

 Datum för 
 anslags uppsättande 2017-12-15 

 Datum för  
 anslags nedtagande 2018-01-08 

 Förvaringsplats 
 för protokollet 

Kulturkontoret 

 Underskrift  

……………………………………………. 

 

Anna Sam 

 

 

  Utdragsbestyrkande 

   



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-11     2(12) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §36    Dnr: KN.2017.16   000  

 

Planeringsdirektiv 2018 med plan 2019-2021  

 

Ärendebeskrivning 

Planeringsdirektivet med budget är det övergripande och överordnade 

styrdokumentet för Gislaveds kommuns nämnder och bolagsstyrelser. 

 

Utgångsläget för ramar 2018 är 2017 års nivå. Dessa har justerats med 

inflationsuppräkning på 2,3 % och 1 % i effektivisering årligen. Löneökningar 

kompenseras och justeras i efterhand av kommunstyrelseförvaltningen och 

kräver ingen ytterligare politisk behandling. Statsbidrag, fördelas efter 

höstpropositionen och justera i efterhand av kommunstyrelseförvaltningen. 

Kapitaltjänstkostnader kompenseras en gång per år. 

 

För 2018 innebär det att kulturnämndens driftsbudget uppgår till 33 929 

tkr och investeringsbudgeten omfattar 2 470 tkr. 
 

Beslutsunderlag 

Förslag Planeringsdirektiv Kulturnamnden, daterad den 28 november 2017 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2017 

  

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att     godkänna den ekonomiska uppföljningen per 30 november 2017, 

 

att fastställa förslag till planeringsdirektiv 2018, med plan 2019-2021, daterad 

den 28 november 2017, samt 

 

att uppdra åt kulturförvaltningen att utreda förutsättningarna för att arbeta 

med TILT-metoden, en samverkansmodell mellan kultursektorn och 

näringsliv. 

 

 

Expedieras till: 

Kulturchefen 

Kommunstyrelsen 

Ekonomienheten 
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §37    Dnr: KN.2017.11   805  

 

Ansökan om verksamhetsbidrag, kultur- och musikföreningar 2018  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden fördelar ett årligt verksamhetsbidrag till kultur- och 

musikföreningar i Gislaveds kommun. 2017 beviljades arton föreningar ett 

verksamhetsbidrag på totalt 884 000 kr. Därutöver gav kulturnämnden ett stöd 

på 8 000 kr till ungdomsorkestrar i musikskolan. 

 

Inför fördelningen av 2018 års anslag har tjugo kultur- och musikföreningar 

inkommit med ansökan om verksamhetsbidrag på totalt 1 085 000 kr. 

 

Kulturnämndens arbetsutskotts förslag innebär en ökning av 

verksamhetsbidraget med 41 000 kr till 933 000 kr. Ökningen täcks inom 

ramen för programområdet föreningsstöd enligt kulturnämndens beslutade 

Planeringsdirektiv 2017-06-19 §13 Dnr: KN.2017.16 

 

Beslutsunderlag 

Ölmestad Reftele Amatörteater, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Westbo-Mo Forskarförening, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Sällskapet Gammaldansens Vänner, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Missionskyrkans Brassband, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2017 

Konstfabriken, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Symfoniorkester, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Slöjdare, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Manskör, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Kammarkör, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Industrimuseum, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Hembygdskrets, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Gammaldansförening, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaved Värnamo Teaterförening ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaveds Filmstudio ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaved Storband, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaved Konstförening, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Gislaved Drum Corps, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Kulturnämndens arbetsutskotts förslag på fördelning av verksamhetsbidrag, 

daterad den 28 november 2017 

Finnveden Square Dancers, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

D.O.M.M, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

Anderstorps Teaterförening, ansökan om verksamhetsbidrag 2018 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fördela verksamhetsbidrag till kultur- och musikföreningar 2018 enligt 

kulturnämndens arbetsutskotts förslag på fördelning av 

verksamhetsbidrag, daterad den 4 december 2017, samt 

 

att ge ett stöd på 8 000 kr till ungdomsorkestrar i musikskolan 

 

  

Expedieras till: 

Föreningar som ansökt om verksamhetsbidrag
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §38    Dnr: KN.2017.34   10.10  

 

Konstrundan, ansökan om bidrag  

 

Ärendebeskrivning 

Föreningen Konstrundan Gislaved och Gnosjö ansöker om 67 500 kronor 

bidrag till Konstrunda 14 - 15 april 2018 i Gislaved och Gnosjö kommuner. 

En samlingsutställning med ett konstverk av varje medverkande konstnär 

anordnas i Glashuset Gislaved. Sedan kommer konstnärerna att ställa ut 

ytterligare verk i ateljéer, bibliotek och på andra platser runt om i 

kommunerna. Inga entréavgifter kommer att tas ut men varje medverkande 

konstnär betalar 300 kronor. När ansökan skickas in finns det 50 personer som 

är intresserade av att medverka. Föreningen budgeterar att det till slut blir 35 

medverkande.  

 

Föreningen har sökt och blivit beviljad bidrag från LEADER Västra Småland. 

 

Beslutsunderlag 

Konstrundan, ansökan om bidrag 

Stadgar, årsmötesprotokoll och organisationsnummer för Konstrundan 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 4 december 2017 

Leader, Västra Småland, ansökan om projektstöd 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att hänskjuta frågan till kulturnämndens arbetsutskott för vidare diskussion 

om förutsättningarna för bidraget. 

  

 

Expedieras till: 

Kulturnämndens arbetsutskott 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §39    Dnr: KN.2017.17   002  

 

Kulturnämndens delegationsordning  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturnämndens delegationsordning ska revideras en gång vart fjärde år. 

Nuvarande delegationsordning fastställdes av kulturnämnden den 19 juni 2017. 

 

Den 1 oktober 2017 anställdes en enhetschef för det allmänkulturella området. 

Det är en ny chefsbefattning, vilken föranleder ett behov av att justera 

kulturnämndens delegationsordning. Förslaget i till justeringar innebär att den 

nya befattningen som enhetschef får till största delen samma delegation som 

bibliotekschefen 

 

Beslutsunderlag 

Revidering av kulturnämndens delegationsordning, daterad 28 november 2017 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 28 november 2017  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att anta förslag till ny delegationsordning för kulturnämnden, daterad den 27 

november 2017, att gälla från och med den 1 januari 2018, samt 

 

att tidigare antagen delegationsordning för kulturnämnden upphör att gälla 

från och med den 1 januari 2018. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §40    Dnr: KN.2017.33   10.1  

 

Öppettider Kulturplatån  

 

Ärendebeskrivning 

 Idag är Kulturplatåns bemannade öppettider: måndag-torsdag kl 12-20, fredag  

 kl 12-18. Replokaler, musikstudio, dj-rum är tillgängliga för bokning med   

 personlig tagg måndag till söndag kl 8-20. Kulturplatån erbjuder i genomsnitt  

 varannan helg någon form av verksamhet till kommunens invånare. Personalens    

 arbetstiden på helger måste sedan kompenseras med ledighet under  

 nästkommande vecka. För att få effektivare och mer anpassade  

 arbetstider, samt en bättre arbetsmiljö behöver öppettiderna ses över. 

 

 Med syftet att nå fler personer och grupper som har ”längst” till kulturen  

 behöver personalen utveckla relevanta strategier och metoder som inkluderar  

 och främjar delaktighet. För att nå ut till fler, tillgängliggöra och bättre  

 kommunicera kulturutbudet till kommuninvånarna behöver  

 verksamheten avsätta mer tid för planering och kompetensutveckling. Det är  

 också en viktig anledning till förslaget till ändrade öppettider.  

 

 Erfarenheten sedan öppnandet av Kulturplatån 2014 visar att spontana besök     

    mellan kl. 12-14 är ovanliga. Kulturförvaltningen föreslår att Kulturplatåns  

 öppettider från och med 1 januari 2018 är följande: Obemannat men med  

 tillgängliga aktivitetslokaler för bokning med personlig tagg: Måndag –  

 söndag kl 08.00 - 20.00. Bemannat: Tisdag – torsdag kl 14-20, fredag kl 14-18 

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 2017 

  

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att kulturplatåns öppettider från och med 1 januari 2018 är följande:  

Obemannat men med tillgängliga aktivitetslokaler för bokning med 

personlig tagg: Måndag – söndag kl 08.00 - 20.00. Bemannat: Tisdag – 

torsdag kl 14-20, fredag kl 14-18 

  

 

Expedieras till: 

Kulturförvaltningen 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §41    Dnr: KN.2017.35   10.1  

 

Öppettider konsthallen  

 

Ärendebeskrivning 

Öppettiderna på Gislaveds konsthall är idag inte optimala för att möjliggöra fler 

besök till verksamheten. Kulturförvaltningen har gjort en genomgång av de  

 senaste årens besöksstatistik och tittat på när besöken infaller. Syftet är att se    

 om det inom ramen för dagens bemanning är möjligt att justera öppettider så  

 att tillgängligheten ökar.  

 

Idag har Konsthallen öppet kl. 12- 17 tisdag till fredag, 11-15 lördag och söndag. 

 

Förvaltningen föreslår att öppettiderna ändras enligt följande:  

onsdag – torsdag kl. 12–18,  

fredag – söndag kl. 11–16.  

 

Det ökar möjligheterna att besöka konsthallen efter jobbet och på helgdagarna. 

Totalt minskar öppettiden med en timme/vecka. Det är fredagar mellan kl. 16-

17 som försvinner, vilket är veckans minst besökta timme med endast17 

besökare under det gångna året.  

 

När öppettiderna koncentreras till färre dagar, från sex  till fem dagar, ökar 

flexibiliteten för verksamhet utanför huset. De justerade öppettiderna 

kompletteras med att informationen om möjligheten att boka besök och 

visningar utanför öppettiderna intensifieras. Detta gäller särskilt skolan.  

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 4 december 2017  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att Gislaveds konsthall från och med 1 januari 2018 ska ha följande 

öppettider: onsdag – torsdag kl. 12–18, fredag – söndag kl. 11–16. 

  

 

Expedieras till: 

Kulturnämnden 
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §42    Dnr: KN.2017.27   006  

 

Sammanträdesdatum 2018  

 

Ärendebeskrivning 

Kulturförvaltningen föreslår följande sammanträdesdatum för kulturnämnden 

under 2018: 

 

 12 februari 

4 april 

21 maj 

18 juni 

10 september 

24 september 

5 november 

17 december 

 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2018 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 2017 

Ks beslut § 260 Sammanträdesplan 2018 

Kf beslut § 127 Sammanträdesplan 2018  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att fastställa kulturnämndens sammanträden 2018 till 12 februari, 4 april, 21 

maj, 18 juni, 10 september, 24 september, 5 november och 17 

december, med start klockan 13.00. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Kulturnämndens ledamöter och ersättare 
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Kulturnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-12-11     9(12) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §43    Dnr: KN.2017.32   1.2.2  

 

Remiss - Open Space 2017  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har givit kulturnämnden möjlighet att yttra sig över en 

remiss om Open Space 2017.  

 

Remissen har inkommit i så nära anslutning till utskicket till nämnden, att 

förvaltningen inte har haft möjlighet att ta fram ett remissvar. Sista datum för 

nämnden att yttra sig är i början av februari 2018. Kulturförvaltningen föreslår 

att kulturnämndens arbetsutskott får mandat att besluta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Remiss - Open Space 2017, Sammanställning 

Remiss - Open Space 2017 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2017 

  

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att överlåta beslut i frågan om remiss över Open Space 2017 till 

kulturnämndens arbetsutskott. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §44    Dnr: KN.2017.36   1.9  

 

Remiss - Grön handlingsplan  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsen har givit kulturnämnden möjlighet att yttra sig över en 

remiss om grön handlingsplan. Remissen är ursprungligen utsänd från 

länsstyrelsen. 

 

Remissen har inkommit i så nära anslutning till utskicket till nämnden, att 

förvaltningen inte har haft möjlighet att ta fram ett remissvar. Sista datum för 

nämnden att yttra sig är 26 januari 2018. Kulturförvaltningen föreslår att 

kulturnämndens arbetsutskott får mandat att besluta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag 

Internremiss Grön handlingsplan 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 6 december 2017 

Remiss Grön handlingsplan, del 1 Sammanfattning 

Remiss Grön handlingsplan, del 2 Uppdragsbeskrivning 

Remiss Grön handlingsplan, del 3 Nulägesbeskrivning 

Remiss Grön handlingsplan, del 4 Insatser och vägledning  

Remiss Grön handlingsplan, del 5 Åtgärder 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att överlåta beslut i frågan om remiss över grön handlingsplan till 

kulturnämnden arbetsutskott. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §45    Dnr: KN.2017.30   404  

 

Internremiss - förslag till avfallsplan Gislaveds kommun 2018-2022  

 

Ärendebeskrivning 

Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner har gemensamt tagit fram 

förslag till kommunal plan för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering 

samt förslag till föreskrifter för avfallshantering. Planen avses gälla för åren 2018 

till 2022. Enligt Miljöbalken ska varje kommun ha en plan för 

avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Kommunfullmäktige ska 

fastställa den liksom föreskrifter om avfallshanteringen i kommunen. 

Kulturnämnden har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget till plan och 

föreskrifter fram till och med 15 december 2017. 

 

Beslutsunderlag 

Kulturförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad den 29 november 2017 

Remissbrev avfallsplan 2018-2022 internt nämnder och bolag 

Interremiss avfallsplan och föreskrifter 2018-2022 

GGVV Utkast underlag 2017-10-06 

GGVV Utkast mål och åtgärder 2017-10-06 

Föreskrifter avfallshantering 2017-10-04 

Bilaga 2 föreskrifter för avfallshantering 2017-10-04 

Bilaga 1 föreskrifter om avfallshantering 2017-10-04  

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att inte erinra något mot förslaget till avfallsplan Gislaveds kommun 2018-

2022 

  

 

Expedieras till: 

Arbetsgruppen för avfallsplan 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §46    Dnr: KN.2017.1   009  

 

Meddelanden  

 

Ärendebeskrivning 

 

Smålandsstenars bibliotek 

Biblioteket har öppnat och bibliotekschefen rapporterar om att det är en jämn 

ström av besökare. 

 

Ungdomscoach i Gislaveds kommun 

Annie Nilsson, ungdomscoach på Kulturplatån, informerar om sitt arbete. 

 

Julhälsning 

Kulturnämndens ordförande, Ylva Samuelsson, hälsar nämndens ledamöter och 

förvaltningens medarbetare en god jul och tackar för ett gott arbete under det 

gångna året. 

 

Kommunstyrelsen 

 Ksau beslur § 41 Utvärdering av integrationsbidrag utbetalda 2016 

 Ks beslut § 334 Övergripande ärendehanteringsrutiner i Gislaveds kommun 

 Övergripande ärendehanteringsrutiner i Gislaveds kommun, reviderade den    

  22 november 2017 

 

Kulturförvaltningen 

     KN tjänsteskrivelse BYGG.2017.334 Gräfthult 2:2 Våthult 

     KN yttrande BYGG.2017.334 Gräfthult 2:2 Våthult 

     Yttrande KN Åtterås 3:31 

     Väcklinge 1:20 Fornlämingsbild 

     Ölmestad 619, 749244 

 

 

Kulturnämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna. 

  

 

 

 


